
Plast eller Fisk?

Utan hav inget liv



Få bort plasten. Plasten i Östersjön känner inga landsgränser. Därför behövs 
det mer europeiskt samarbete och gränsöverskridande åtgärder. Liberalerna 
är positiva till förslaget kring en ny EU-avgift på plast som inte återvinns. Det 
kommer att driva på medlemsstaterna att öka takten i återvinningen. I 
Sverige vill vi införa en nationell plastavgift på plastpåsar. Vi har även varit 
pådrivande för att den svenska havskusten återkommande ska städas från 
plastskräp.

Renare hav. Utsläppen i Östersjön måste minska och de värdefullaste 
delarna skyddas som marina reservat. Ett rent Östersjön kräver att plast, 
läkemedel och utsläpp försvinner. Då måste miljöövervakningen av havet 
intensifieras.

Minska övergödningen. Övergödningen i Östersjön beror på utsläpp av 
kväve och fosfor som skapar syrebrist och leder till algblomning och botten-
död. Det är främst handelsgödsel som bidrar till övergödningen. För att 
minska användningen vill vi införa en ny läckageskatt.

VARNING! Liberalt innehåll. Kan verka stötande för populister, extre-
mister och socialister. Fakta, samarbete och marknadsekonomi kan bidra 

till att rädda klimatet för våra barn och barnbarn.

skane.liberalerna.se/skane@liberalerna.se/020-53 53 53

Liberalerna är Alliansens grönaste röst. Naturskyddsföreningens 

undersökning ger oss högst betyg bland allianspartierna. Det är vi 

såklart glada över. Men viktigare än att hamna högt i en ranking är att 

vi får möjlighet att genomföra vår ambitiösa miljöpolitik. För 

klimathotet är på allvar. Nu behövs en offensiv strategi, konkreta 

åtgärder och mer internationellt samarbete för att rädda vår planet. 

Och det brådskar.

DÄRFÖR LIBERALERNA

TRE EXEMPEL

BAKGRUND

Rena hav. Rena Stränder. Det borde vara en självklarhet. Men Östersjön är ett av 

världens mest förorenade hav. Plast, läkemedel och utsläpp förorenar vattnet. 

Konsekvenserna ser vi i algblomning och bottendöd. Nu krävs stora insatser för att 

rädda havet så att även våra barn och barnbarn ska kunna leva av och vid Östersjön. 

Gör vi inget kommer det att vara mer plast än fisk i haven år 2050.
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