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Sammanställning av svaren på Naturskyddsföreningens lokala frågor till de politiska partierna i Ödeshögs Kommun 2022

Kristdemokraterna Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna

Gruvbrytning i Norra Kärr är en stor fråga för miljön. Om 
partiet har en negativ inställning – vad gör ni för att 
motverka en gruvetablering?

Vi säger nej till en gruva i Norra Kärr och har aktivt arbetat 
med att informera och sprida kunskap i vårt parti. Vi har haft 
våra ansvariga rikspolitiker på plats för att se området och 
få ta del av de konsekvenser en gruva skulle föra med sig. 
Vi har varit med och skrivit insändare och medverkat till att 
kommunen genomfört en digital utbildning med bl.a. en 
miljöjurist. Både politiker och tjänstepersoner deltog. Vi från 
KD deltog nu senast när budkavlen som gått runt Vättern 
kom till Hästholmen, Ödeshög och till sitt slutmål Kleven. Vi 
kommer fortsätta att driva frågan i kommun, region och på 
riksnivå.

Då vi inte äger frågan om tillstånd utan det ligger hos 
bergstaten att besluta om så kan vi bara agera lokalt 
genom att närvara på de träffar vi bjuds in till vilket vi 
också ha gjort. Vi värnar också om Vättern som en viktig 
dricksvattentäkt och har motionerad på distriktskongress 
om att göra Vättern till ett riksintresse. Vi har också med 
detta i vår lokala valfolder som går ut till alla hushåll i 
Ödeshög. Vi har också skrivit insändare i Corren där vi 
uttrycker vår negativa inställning till en gruvetablering. 
Ödeshögs arbetarekommun föreslår att kriterierna för 
riksintressen ändras så att hela dricksvattentäkter kan 
omfattas och att därför hela Vättern utses till ett 
överordnat riksintresse. 

Vi som parti säger nej till gruvan i Kärr, om detta skulle bli 
aktuellt är det genom våra riksdagsledamöter som vi ska 
påverka. Vår nuvarande Riksdagsman Magnus Ek har skrivit 
en motion till riksdagen om vad det skulle innebära om det 
blir en gruva i Kärr.

Moderaterna i Ödeshög har under hela tiden som gruvbrytning i Norra Kärr varit 
aktuellt motsatt oss etableringen av en gruva där. Vi är fullt medvetna om att 
ny teknik kräver dessa jordartsmetaller och att vi inte kan låta barnen i Kongo 
står för hela brytningen av kobolt, ej heller kräver vi att Kina och Ryssland 
ensamt ska fortsätta bryta dessa metaller med en enorm miljöförstöring som 
resultat, men Norra Kärr är ett sällsynt olämpligt ställe att anlägga en gruva på. 
Närheten till Vättern är ett skäl men också det avrinningområde som leder mot 
sjön Sommen och Svartån kommer att utsättas för en negativ påverkan om 
gruvbrytningen startas. Moderaterna föreslår en omarbetning av lagen så att 
utvinning av uran tillåts. Då kan man bearbeta slagghögarna hos LKAB och på 
så sätt få fram en avsevärd del av de jordartsmetallaer som efterfrågas. Ett 
problem är ju att dessa metaller ofta förekommer i samband med 
uranfyndigheter. Alla partier i Ödeshög är överens om detta och har bland 
annat  skrivit en gemnsam insändare mot gruvan.
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Bildande av kommunala naturreservat och andra 
skyddsformer. Sådana kan bildas och förvaltas av 
kommunen, främst på kommunalt ägd mark.

Vi har idag 15 fina naturreservat i kommunen som förvaltas 
av Länsstyrelsen. Det finns i dagsläget ingen kommunal 
mark som är planerad för naturreservat och det handlar 
också om att de ska driftas och tas om hand.

Vi har inga invändningar mot att det inrättas naturreservat 
på kommunal mark om det finns intressen att bevara för 
framtiden. För närvarande jobbar vi inte aktivt med någon 
översikt av ev. möjliga områden i kommunen.

Vi är positiva till naturreservat på kommunal mark om det 
gäller särskilt skyddsvärda arter. Det är viktigt att det görs 
en noggrann skötselplan som följs upp av kommunekolog 
årligen.

Kommunens politiker avgör naturligtvis frågan om naturreservat på 
kommunens mark. Vad gäller privatägd mark är vi av den bestämda 
uppfattningen att skogarna sköts bäst, även ur ett miljöperspektiv, av den 
enskilde skogägaren. För att de gröna näringarna ska kunna utvecklas måste 
ägande- och brukanderätten värnas. Trygga och långsiktiga villkor för jord- och 
skogsbrukare ger bättre förutsättningar för en hållbar avkastning på vårt 
naturkapital. Det är viktigt att de spelregler som EU ger inte övertolkas.
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Kommunekolog. För närvarande delar kommunen 
kommunekolog med Mjölby och Boxholm, vilket innebär 
att Ödeshög har en kommunekolog på 50 %. Med tanke 
på de höga naturvärden som finns inom kommunens 
gränser är det rimligt med en större andel för Ödeshögs 
del?

Vi är glada över vårt samarbetet med Mjölby och Boxholm 
som gett Ödeshög möjligheten att samarbeta kring 1,5 
tjänst kommunekolog. Det ger oss tillgång till en 0,5 % 
tjänst. Innan hade vi ingen i kommunen. Det är en stor 
förstärkning för en liten kommun som Ödeshög. Vi hade 
inte kunnat anställa någon på egen hand eftersom vi hade 
behövt prioritera det lagstadgade arbetet, alltså anställt fler 
miljöinspektörer. Vi ser att det är rimligt att samarbeta och 
dela på kommunekologer mellan våra tre kommuner.

Då vi har en gemensam miljönämnd tillsammans med 
Mjölby och Boxholm förväntar vi oss att kommunekologen 
jobbar för hela området till 100% och visar intresse för de 
höga naturvärden som finns inom nämnda området. 
Därför är det svårt och i viss mån olyckligt att fördela tiden 
procentuellt mellan kommunerna för kommunekologen.

När det gäller kommunekolog måste vi bli tydliga om vilka 
arbetsuppgifter som vi önskar bli utförda. I nuläget har vi 
kommunekolog på 50 % vilket är bra. Vi tycker att det är bra 
att vi små kommuner delar på denna kostnad och att vi 
tillsammans har möjlighet att rekrytera en god kompetens. 
Vi tror att en ekolog med stor kunskap är viktigare än att 
Ödeshögs kommun anställer en egen ekolog.

Ödeshög, Mjölby och Boxholm har sedan årsskiftet en gemensam miljönämnd. 
Vi politiker har bedömt att de ständigt ökande kraven från regering och 
myndigheter ställer stora krav på kompetensen hos de tjänstemän som har att 
utföra arbetet. Genom samarbetet kommunerna emellan säkrar vi kompetens 
till rimliga kostnader. Det har gått alldeles för kort tid för att utvärdera detta 
samarbete. Att kommunen ska en egen kommunekolog är inget självändamål 
förutom att kommunen belastas med ökade kostnader. Låt oss utvärdera det 
nyligen inrättade samarbetet innan vi tar ställning till en eventuell förändring.
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Hur möta besökare på Omberg? Information, 
mottagande och Naturguidning? För närvarande möts 
den stora mängden besökare på Omberg av företag som 
vill sälja naturupplevelser. Inget fel med detta, men en 
sådan naturklenod som Omberg borde kanske ha ett 
mera officiellt mottagande av besökarna? Hur ser ert 
parti på detta och vad bör satsas på med denna 
värdekärna som skattas högt av kommuninvånarna?

Vi har lyft frågan om Omberg politiskt i KS och gett ett 
uppdrag till våra tjänstepersoner att tillsammans med 
Vadstena samla aktörerna på Omberg för att just utveckla 
bl.a. entréer, skyltning och information. Vi vill utveckla 
Omberg men kommunen har inte rådighet över berget utan 
måste ha med oss Sveaskog, Statens fastighetsverk, 
Länsstyrelsen och de andra aktörerna på berget. Vårt mål är 
att kunna ta tillvara på Ombergs fantastiska natur på ett 
hållbart sätt och stärka upplevelsen för både våra 
medborgare och besökare. Det kan innebära att vi gör 
gemensamma satsningar där kommunen är med. Ett 
exempel på en sådan gemensam satsning är Arknat, där 
Ödeshög, Vadstena och Länsstyrelsen samverkar. I vårt 
regionala valprogram så är en av punkterna "Utveckla 
Östgötaleden" Där lyfter vi fram att vi vill bland annat lyfta 
samarbetet med lokala aktörer för att bättre matcha 
besökarnas behov när det gäller service. Naturguidning på 
andra områden i Ödeshögs kommun. Det

Vi håller med om att Omberg är Östgötarnas heliga berg 
med ett stort antal besöker varje år. Men det är svårt för 
kommunen själva att inrätta någon typ av besökscentrum 
då vi inte äger eller förvaltar någon mark på Omberg. Om 
detta ska vara möjligt måste det ske i samförstånd med 
flera olika aktörer som idag verka på Omberg typ 
Länsstyrelsen och Svea skog. Detta arbete pågår ständigt 
och vårt parti ser gärna att Omberg blir mera tillgängligt för 
besökare.

Centerpartiet har i sitt valprogram föreslagit nya 
informationsskyltar vid våra stora besöksmål. Vad gäller 
Omberg har Sveaskog ett ansvar att informera besökarna. 
Vi har fantastiska företagare i kommunen som jobbar med 
guideverksamhet på bland annat Omberg, kommunen ska 
inte gå in och konkurrera med dessa företag men genom bra 
skyltning kan vi stötta dessa företag. När det gäller 
guidningar i Tåkern, har ju Länsstyrelsen egna kompetenta 
guider, så där är det nog svårt för enskilda företagare att 
komma in. Stor förlust att Naturum Omberg stängdes. Nu 
finns Länsstyrelsens guide på vift på Omberg. 
Besöksnäringen har drivit frågan i 10 år att gratisguidningar 
bör heta något annat. Våra besökare och gäster har svårt att 
förstå varför en guidning ska vara 0 kr och en annan kosta 
100-150 kr för en timmas guidning (som är verkligheten för 
en företagare).

Det är oklart om frågan avser huruvuda kommunen ska ta över visningen i alla 
dess former?  Vad menas med ”officiellt mottagande”? Vi anser att 
kommunens bidrag är att stå för uppsättandet av informationsskyltar och i 
samverkan med markägare och länstyrelse iordningsställa vandringsleder etc. 
Kommunen ska sedan inte konkurrera med privata initiativ vad gäller guidning 
och liknande. Det vore ett brott mot Kommunallagen som säger att finns 
privata företag som är villiga att utföra dessa tjänster, ska kommunen avhålla 
sig för att konkurrera.
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Naturguidning på andra områden i Ödeshögs kommun. 
Det finns en lång rad andra besöksvärda områden i 
kommunen, där Heda/Isberga torrängar, Kråkeryd och 
Lysings urskog utgör några exempel. Information 
/regelbundna guidningar i sådan områden skulle ge 
kommuninvånarna och andra, ökade möjligheter att 
uppleva områdenas höga naturvärden.

Vi har idag privata aktörer som genomför guidningar i 
kommunen. Länsstyrelsen genomför gratis naturguidningar 
som är mycket värdefulla. Ska kommunen satsa på 
guidningar så måste det ske i samarbete med andra aktörer 
eller om möjlighet ges till ekonomiskt bidrag. Skyltning och 
information kan vara en viktigt del som kommunen kan 
bidra med.

Vi har inga invändningar mot utökad naturguidening i olika 
områden. Vi ser gärna att man inrättar någon form av 
naturguidcentrum med broschyrer om olika 
naturguideningar i kommunen men vi tycker inte det är ett 
kommunalt åtagande. Däremot tycker vi att kommunen 
kan ge generösa förutsättningar för de som vill satsa på 
den verksamheten. Kommunen har idag turistinformation i 
Hästholmen och på biblioteket där man får information om 
olika naturguidningar.

På frågan om information om alla kommunens 
naturreservat, har kommunen ett bra verktyg att locka 
besökare reservaten genom sociala medier.  Länsstyrelsen 
kan absolut ordna guidningar i dessa områden som ligger 
under deras förvaltning. Är det en guidning så bör man ta 
marknadsmässiga priser. Är det en gratis information så bör 
det heta information för att särskilja det från guidning

Se svaret ovan. Kommunens åläggananden är skyltning och informationstavlor 
till de verksamheter som kommunen svarar för.  

Sammanställning av svaren på Naturskyddsföreningens lokala frågor till de politiska partierna i Ödeshögs Kommun 2022

Kommunala grönytor för att öka den biologiska 
mångfalden - Slåtter istället för gräsklippning på utvalda 
gräsytor i Ödeshög kommun. Här är det lätt att svara ja, 
men en sådan omläggning innebär initialt investeringar i 
nya maskiner, som sedan raskt tjänas in på billigare 
gräsmarksskötsel.

Vi tycker man kan prova slåtter på utvalda områden. Det 
man behöver ta med är att det accepteras av de närboende, 
om det finns sådana i området. Tydlig information behöver 
gå ut. 

Vi har redan dragit ner på klippning av gräsytor i centrala 
Ödeshög vilket ökar den biologiska mångfalden på dessa 
ytor. Detta kan upplevas obekvämt då grönytor får växa 
fritt i centrala Ödeshög då det kan se ovårdat ut. En rädsla 
finns också att mängden fästingar och orm kan öka. Vi 
tycker inte man ska utöka antalet grönytor till slåtterängar 
i centrala Ödeshög. Vi har dessutom flera slåtterängar i 
utkanten av kommunen.

Kommunen har redan idag stora ytor som inte slåttras 
kontinuerligt, men dessa ytor kan bli fler. Det är viktigt att 
dessa ytor sköts på för ändamålet bra sätt för att gynna den 
biologiska mångfalden, så på sikt är det nog bra att köpa in 
en specialmaskin för detta. Fjärilar och andra insekter 
minskar p g a igenväxningen av hagmarker, några arter har 
redan dött ut och här har alla kommuner i Sverige ett ansvar. 
En bit av Kungsvägens grönyta som exempel, har nu fått 
växa upp med ett 50-tal arter som nu växer där. Här gäller 
det att rätt mark används för ändamålet och med en positiv 
information till alla kommuninvånare. 

Frågar man kommunens invånare är svaret inte självklart. Det är viktigt att de 
ytor som väljs ut accepteras av kommunens skattebetalare, vars pengar 
kommunen förvaltar. Givetvis är biologisk mångfald en viktig angelägenhet 
men det får inte gå ut över allmänhetens trivsel i dessa områden.
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Våtmarkssatsningar. Det finns goda möjligheter att 
återställa dikade och torrlagda områden till våtmarker 
genom olika bidrag. Åtgärden brukar ge snabba effekter 
på fauna och flora.

Våtmarkssatsning ser vi som något positivt. KD har lyft 
frågan i miljönämnden och i år finns det ett förslag att vi ska 
ansöka om Lona-pengar till detta. Det viktiga är att det alltid 
sker med markägarens godkännande och delaktighet.

För närvarande har vi ingen åsikt om detta då det är en 
väldigt komplex fråga. Rätt gjort har vi inget emot att 
återställa våtmarker där det finns möjlighet, vi värnar om 
naturen.

När det gäller bidrag till våtmarker måste berörda ägare få 
information, som är lättbegriplig och kunna få hjälp av ev 
kommunen vid ifyllandet. Detta skriver vi inte för att vi 
underskattar våra markägare, utan för att vi vet att den 
administrativa bördan är stor och detta kan då bli att en del 
bidrag inte orkas med.

Vi anser att man ska vara mycket försiktig med att återställa våtmarker. Fram 
till mitten av 1800-talet var malaria (eller frossa, som det kallades då) en verklig 
folksjukdom, som under 1700- och 1800-talen kostade 100.000 tals liv i 
Sverige. Genom uppodling av marker, dikningar (senare täckdikningar), 
sjösänkningar m.m. fick man som ett oväntat resultat stopp på malarian, som 
Sveriges värsta sjukdomsgissel. Malariamyggan finns fortfarande i Sverige, 
men bär för närvarande inte på smittan. Med ett varmare klimat och 
återställande av grunda våtmarker är det bara en tidsfråga, innan denna 
sjukdom, som idag kräver flest dödsoffer i världen, är tillbaka i Sverige.  
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Det nu gällande strandskyddet. För närvarande är 
grundprincipen 100 m strandskydd kring sjöar och 
vattendrag utom för Vättern där 300 m gäller. Till denna 
fråga kan också fogas tillgängligheten för vandring längs 
Vätternstranden där det för närvarande finns flera 
avbrott på vandringsleden. Hur underlätta för att 
tillgängligheten ökas i dessa områden för allmänheten?

När det gäller strandskyddet tycker vi det är viktigt att det är 
möjligt med utveckling i sjönära lägen, s.k. LIS-områden. KD 
har arbetat för ett mer differentierat strandskydd som tar 
hänsyn till de lokala förutsättningarna. Östgötaleden ger 
tillgänglighet utmed en del av Vätterstranden i Ödeshög. Vi 
har också signaturled Omberg som utsetts av STF. Det vi i 
kommunen kan göra är att ta ansvar för att vår del av leden 
sköts. En signaturled ska också innebära att man lätt kan ta 
sig dit via kollektivtrafik och det är tyvärr inte möjligt idag. 
Här behöver vi fortsätta att föra diskussioner med regionen 
om trafik till våra besöksmål.

Oavsett vilket strandskydd som finns så är det 
allemansrätten som styr att allmänheten få beträda 
annans mark utanför tättbebyggt område. Strandskyddet 
innebär att man inte får bygga närmare än angivet mått. 
Vi Socialdemokrater anser att Allemansrätten är något 
unikt och som vi ska vara väldigt stolta rädda om.

Centern vill på sikt avskaffa det generella strandskyddet. 
Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att 
peka ut särskilt skyddsvärda områden. Beslutet ska fattas 
nära människor och möjliggöra utvecklingen av 
landsbygden. Trygga allmänhetens tillgång till stränder och 
bevara goda livsvillkor för djur och växter, här är det 
nuvarande lagstiftning som gäller.

Vi är av den uppfattningen att strandskyddet bör ses över och göras om. Det är 
inte rimligt att det ska råda 100 m strandskydd runt bondens egen anlagda 
branddamm, eller 100 m på var sida om en bäck som står torrlagd större delar 
av året. Vår uppfattning vad gäller strandskydd är omvänt. Inventera de 
stränder som man är överens om bör skyddas och fastställ dessa. I övrigt bör 
man ge de gröna näringarna möjlighet att utveckla sina verksamheter utan 
begränsning av att 100m strandskydd råder runt branddammen.
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El infrastruktur - Kommunala laddstolpar på olika platser. 
För att omställningen till ett hållbarare samhälle ska 
kunna nås inom stipulerade tidsramar bör t ex 
utbyggnaden av laddstolpar ökas. Det som sker nu är att 
privata företag etablerar ladd-infrastruktur. Kommunala 
initiativ med många laddstolpar och en omvandling av 
kommunens fordon till elbilar skulle skynda på 
utvecklingen i denna riktning. Detta kan på sikt öka 
tillgänglighet och visa på vad kommunens ambitioner i 
denna fråga. Avser även mindre orter samt Omberg och 
Tåkern inom Ödeshögs kommun.

Vi tycker det är mycket positivt att privata aktörer bygger 
laddinfrastruktur. Ödeshögs kommun håller på att ta fram 
en plan för laddinfrastruktur. Det är en stor investering och 
den behöver ske tillsammans med privata aktörer och med 
stöttning av statliga medel. Ödeshög står samtidigt med 
andra stora investeringar både inom välfärden och i 
bredbandsutbyggnaden. Vi har idag elbilar inom 
hemtjänsten och vi vill fortsätta att byta ut vår fordonsflotta 
när vi gör nya upphandlingar.

I den utveckling som nu sker av laddstolpar har staten 
subventionerat alla fastighetsägare med bidrag. Vi är av 
den uppfattning att laddning av elbilar inte ska vara 
kostnadsfritt. Vi tycker också att det ska finnas speciella 
laddstationer typ bensinmackar och ev. kommunala 
laddstationer. Vi tycker inte det ska inrättas allmänna 
laddstolpar vi större besöksområden so typ Omberg och 
Tåkern.

Vi i Centern har i vårt valprogram föreslagit fler betal-
laddstolpar i kommunen. Omberg och Tåkern måste på sikt 
få tillgång till laddstolpar och här har bla Sveaskog ett 
ansvar.

Kommunala laddstolpar kan vara motiverade, särskilt om kommunen satsar på 
egna elfordon. I övrigt bör den som tillhandahåller elektriciteten svara för att 
laddstolpar byggs på samma sätt som bensinbolagen idag svarar för sina 
distributionskanaler.

Sammanställning av svaren på Naturskyddsföreningens lokala frågor till de politiska partierna i Ödeshögs Kommun 2022

Omberg och Tåkern utgör två fantastiska naturområden i 
kommunen. Vad anser ni om att alla elever i en viss 
årskurs, förslagsvis åk 3, sponsras av kommunen så de 
kan åka till Omberg en dag och Tåkern en dag, så att alla 
elever i Ödeshög får uppleva dessa områden? Alternativt 
tar man en endagarsresa och besöker båda platserna. 
För närvarande sker detta mera oregelbundet i olika 
skolor och som en skolresa. Det kan också göras som ett 
led i utbildningen för en mer hållbar miljö och visa på att 
kommunen satsar på den generation som ska ta över.

Idag reser eleverna i kommunens projekt från jord till bord 
ut till våra leverantörer och entreprenörer på landsbygden 
för att vara med vid sådd och skörd och få lärdom om var 
maten kommer ifrån och ett hållbart lantbruk. Det vill vi 
fortsätta med. Det finns också önskemål om att vi ska göra 
resor med barnen till Ellen Keys strand och det är ett 
samarbete vi haft och vi hoppas fortsätter. Idén som 
presenteras med ytterligare styrda resor är god och vi är 
positiva till det, men måste tittas på både kostnadsmässigt 
och tidsmässigt för skolan. Det behöver också finnas 
utrymme för valfria skolresor

Vi har inget emot att skolelever får dagsutflykter till både 
Omberg och Tåkern, detta görs redan idag När det gäller 
resor till Omberg och Tåkern sker dessa oregelbundet av 
den anledning att de ingår i en del av undervisningen. I 
årskurs tre åker man dessutom på utflykt till stenåldersbyn 
i Västergötland.

Naturum Tåkern bjuder regelbundet in klasser för att ta del 
av Tåkerns utbud. Alla skolor har möjlighet att boka 
Skolresan som är ett samarbete mellan 
besöksnäringsföretagare och Naturum Tåkern. Besökta 
platser är då Tåkern, Rökstenen, Alvastra och Omberg. Då 
betalas ett pris per klass. Under fem år besöker åk 4 från 
Ödeshög och Vadstena Alvastra i projektet jord till bord. Då 
får man en guidning i Alvastra klosterruin samt visning av 
modernt jordbruk på Alvastra gård. Innan pandemin besökte 
Åk 9 Omberg, Sverkersgården och Ellen Key. Åk 4 blev innan 
pandemin inbjudna att besöka Ellen Keys Strand på Ellens 
födelsedag. Så behovet av mer guidningar för barn är i 
nuläget tillgodosett enl Centern. Vi måste också se till att alla 
våra gamla som har hemtjänst och de som bor på 
äldreboende får denna möjlighet. Väntjänsten har innan 
pandemin genomfört dessa resor, kommunen kan här gå in 
och stötta föreningar.

Politikens viktigaste uppgift är att prioritera användningen av 
kommuneninvånarnas skattepengar. En kommuns budget måste alltid gå ihop 
och några större möjligheter till fonderingar av skattemedel finns inte. Går 
kommunen med förlust måste denna kompenseras under de följande tre åren. 
Enkelt uttryckt står olika behov emot varandra och vill man öka på ett område 
så betyder neddragningar eller mindre tilldelning av resurser till ett annat 
område. Vi anser dock att skola och omsorg alltid måste vara högst prioriterade 
områden i vår kommun och har alltså inga invändningar mot att kommunen 
sponsrar studieresor förutsatt att medel till detta finns.

Sammanställning av svaren på Naturskyddsföreningens lokala frågor till de politiska partierna i Ödeshögs Kommun 2022
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Kommunens egen policy för att ställa om och klara 
miljömålen, att kommunen t.ex  producerar sin egen el 
med en utbyggnad av främst solcellsanläggningar.

Vi behöver lyfta arbetet med Agenda 2030 och 
klimatfrågorna på ett tydligare sätt under kommande 
mandatperiod. Mycket görs redan idag men det måste 
också tydliggöras. Vi har påbörjat arbetet med solceller på 
kommunala byggnader på Lysingskolan. Här finns mycket 
att göra framåt. Vi har också många privata aktörer som 
satsar på solel.

Vi anser då kommunen/regionen bygger nya 
hus/anläggningar i kommunen ska solceller installeras för 
att producera egen el. Vi i Ödeshögs kommun ligger bra till 
då det gäller installerad solkraft per invånare i Sverige.

Centern står bakom kommunens översiktsplan där det 
övergripande målet är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.

En liten kommun har inte några stora möjligheter att påverka landets miljömål 
däremot kan kommunen bidra med det lilla. Även inom området investeringar 
finns en begränsad mängd pengar som ska användas för kommuninvånarnas 
bästa och de investeringar som föreslås måste ställas mot varandra. Finns 
utrymme för solceller ska vi naturligtvis investera i sådana förutsatt att 
återbetalningstiden för investeringen följer kommunens uppsatta mål för en 
rimlig återbetalningstid.

Sammanställning av svaren på Naturskyddsföreningens lokala frågor till de politiska partierna i Ödeshögs Kommun 2022

Vindkraftsutbyggnad i Ödeshögs kommun. 1.       På 
kommunal mark   2.       Partiernas inställning till fortsatt 
utbyggnad av vindkraft på övrig mark

Vi är väldigt glada över vår översiktsplan som kommunen 
tagit i politisk enhet. Den utgör grunden till planeringen för 
markfrågor och vindkraftsutbyggnad i Ödeshög. Vi vill inte 
att det byggs vindkraftverk i skogsbygden.

När det gäller privat/kommunal installation av ny vindkraft 
har vi en ny Översiktsplan att förhålla oss till. Den styr hur 
och var man får bygga ny vindkraft och vi 
Socialdemokrater ställer oss bakom den.

Centern står bakom viljeinriktningens i kommunens 
översiktsplan. Kommunens möjligheter för utökade 
elproduktion genom vindkraft finns inom utpekat område på 
slätten där befintliga verk redan finns. Vättern, 
Vätterbranten, Omberg, Tåkern och Hålaveden är områden 
som ska vara undantagna från vindkraft.

Utbyggnaden av vindkraft och samtidig nedläggning av kärnkraft har medfört 
att vi nu nått kritiska nivåer vad gäller ett energisystem i balans. Det visar inte 
minst dagens elräkningar. Att ytterligare bygga ut vindkraften kommer att 
förvärra våra problem och kostnader om man inte samtidigt bygger ut den 
planerbara kraften som uppgradering av kärnkraftsanläggningarna vi har, ny 
kärnkraft och uppgradering av vattenkraften. I Ödeshög riskerar 
vattenkraftverket i Orrnäs att få stänga och dammar och Orrnäsån och 
vattendraget ska återställas till det skick det var för 150 år sedan, dvs innan 
industrialiseringen av samhället. Vi anser också att det är fel att 
vinkraftsinvesterarna endast ska stå för uppförandet av kraftverket samtidigt 
som vi skattebetalare får stå för de minst lika stora kostnaderna för anslutning 
till stamnätet. Idag ägs de nyproducerade kraftverken till 80% av utländska 
investerare varav det kinesiska kärnkraftsbolaget står för 60%. Dessutom 
slipper vinkraften fonderingar till återställande den dag vindkrraftverket ska 
rivas. I slutändan riskerar markägaren och skattebetalarna att få stå för dessa 
kostnader. Sammanfattningsvis bör vi i Ödeshög avstå från att bygga ut 
vindkraften tills den dag vi har planerbar produktion som fungerar under de 
80% av tiden som ett vindkraftverk inte uppnår sin utlagda 
produktionskapacitet.

Sammanställning av svaren på Naturskyddsföreningens lokala frågor till de politiska partierna i Ödeshögs Kommun 2022
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Cykelleder gör att människor lättare kommer ut i naturen 
och på köpet erhålls bättre kondition. Det finns stora 
möjligheter att ökat antalet cykelvägar/leder i Ödeshögs 
kommun. Dels som ett alternativ till bilen, men också till 
attraktiva besöksområden. Ibland kan säkert befintliga 
småvägar lanseras som cykelleder. För närvarande är 
cyklande till olika destinationer förenat med livsfara, då 
det oftast delvis inkluderar sträckor på smala starkt 
trafikerade vägar. Vad är ditt partis inställning till ett 
utökat antal cykelvägar i Ödeshög?

KD har arbetat för fler cykelvägar tillsammans med C och S. 
Det gör vi genom att lägga in medel för det i vår 
investeringsbudget. Det är också extra viktigt att göra det 
för att få möjlighet att få bidrag. Vi kan inte bygga själva 
utan är beroende av en medfinansiering från statligt eller 
regionalt håll. Vi är glada över att vi även fått till belysning 
på cykelvägen mellan Hästholmen och Ödeshög. Vi vet att 
det är trafikfarligt för framför allt många barn att cykla 
utmed våra vägar och därför vill vi fortsatt arbeta för 
utbyggnad av cykelvägar bl.a. första etappen söderut, för 
att på sikt binda ihop Ödeshög med Gränna tillsammans 
med fler cykelbanor i Ödeshögs centrum, Hästholmen och 
fler vägar i kommunen. Viktigt är att påpeka att arbetet 
måste göras på sikt och i etapper utefter vad kommunen 
klarar av ekonomiskt och vilken medfinansiering vi får.

Detta är en prioriterad fråga för oss Socialdemokrater som 
under många året drivit frågan om säkra cykelvägar. Som 
ett exempel kan nämnas att vi drivit frågan om belysning 
av cykelvägen till Hästholmen, vilket nyligen har 
genomförts. Vi ser också positivt på säkra cykelvägar till 
våra mest besökta turistmål. Vi ser också ett samarbete 
med andra kommuner för att knyta samman intressanta 
turistmål.

Ödeshög har många bilglesa vägar som lämpar sig väl för 
cykling. Vi har en stark cykelturism i Ödeshög just på grund 
av att cykelvägarna är bilglesa och passar både MTB, 
grusväg och landsvägs cykling. Planering av cykelvägar kan 
ske vid nybyggnation i nära anslutning till tätorten.

Vi bygger gärna cykelleder och tycker att de gör stor nytta där de finns men 
återigen – detta ska ställas mot andra, kanske högre prioriterade områden som 
i vårt fall omsorg och skola och deras behov.

Sammanställning av svaren på Naturskyddsföreningens lokala frågor till de politiska partierna i Ödeshögs Kommun 2022

Förbättrad kollektivtrafik är en stor fråga i 
medborgardialogen. För att få en ökad inflyttning och 
samtidigt minska beroendet av bilen som transportmedel 
bör möjligheten att nyttja kollektivtrafik öka. Hur arbetar 
de politiska partierna i Ödeshög med denna fråga? 

Vi i KD har varit aktiva i denna fråga både på kommunal och 
regional nivå. På kommunal nivå har vi framför allt genom 
vårt kommunalråd drivit frågan om att Ödeshög ska få 
behålla flera av sina linjer och att vi ska utveckla trafiken 
söderut mot Jönköping där det idag inte finns någon trafik. 
Vi har arbetat hårt för att få behålla Tranåslinjen och 
fortsätter att arbeta för en lösning i samarbete med region 
Östergötland och Tranås kommun. Kommunen har tagit 
fram ett gediget material med förslag till utveckling, 
förstärkningar och en expressbus mellan Linköping och 
Jönköping. Inget av detta har fått något gehör i regionen. Vi 
ser hur viktigt det är med en fungerande kollektivtrafik för 
våra medborgare och företag. Vi fortsätter att aktivt arbeta 
med frågan. På regionnivå är det är framför allt två punkter 
som vi driver. 1) förändrad bedömningsmodell av vad som 
är samhällsnyttig kollektivtrafik. I dag är målet antal 
resenärer vilket innebär att en resande i Linköping som åker 
3 hållplatser är lika mycket värd som en som åker från 
Ödeshög till Linköping. Modellen måste ta hänsyn till hur 
mycket trafikarbete som sparas in. 2) Vi har tillsammans 
med M satt av 10 miljoner för att rätta till de akuta fel som 
blivit med de senaste trafikomläggningarna. Utöver dessa 2 
åtgärder så måste arbetet med kollektivtrafik vara mer 
långsiktigt och även arbeta med folks beteende. Fler 
behöver välja bussen när det finns möjlighet till det.

Då det gäller kollektivtrafiken ligger inte besluten hos 
kommunen utan hos regionen. Vi har försökt påverka dem 
för att få behålla linje till Tranås och direktbussen till 
Linköping, tidigare kallad ”SAAB bussen”. Vi vill också 
återinföra den lokalbuss som kopplar samman tätorterna 
inom kommunen. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att 
påverka regionen att utöka kollektivtrafiken och 
närtrafiken.

Här måste det komma till lösningar med alla som nu kör 
skoltrafik, färdtjänst och sjukresor. Samarbete med 
närliggande kommunen som Tranås, Gränna och Vadstena, 
Motala.

Ansvaret för kollektivtrafiken ligger på regionen och det enda vi som 
ödeshögspolitiker kan göra är att i konkurrens med de stora städerna 
önskningar försöka påverka. I Ödeshögs kommun har ett stort arbete lagts ned 
av kommunens tjänstemän för att föreslå ändringar som skulle gynna 
kommunen, hittills utan positiva gensvar.

Sammanställning av svaren på Naturskyddsföreningens lokala frågor till de politiska partierna i Ödeshögs Kommun 2022
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Miljöpartiet Sverigedemokraterna Folk & Natur

Vättern är ett överordnat riksintresse enligt miljöpartiet och 
en röst på mp innebär en röst på ett parti som ser det som 
ideologiskt självklart att natur och livsvärden har ett 
egenvärde. Vättern ett viktigt område då det är en 
dricksvattentäkt, även ett Natura 2000 område. Kommunalt 
kommer vi arbeta gruvetableringen genom att vara med i 
Gruvgruppen. Vi vill och kan påverka då vi för en 
kontinuerlig diskussion med våra riksdagspolitiker. Idag är 
det dyrare att utvinna ur slagghögar och vi vill att det blir 
lättare att återvinna än att bryta. Vi  vill arbeta för en ändrad 
minerallagstiftning och ändrad mineralskatt. 

Vi är aktiva i både Urbergsgruppen och Aktion Rädda Vättern i demonstrationer, 
manifestationer och agitationer. Vi arbetar alltså aktivt utomparlamentariskt. I den politiska 
församlingen har Michael Ernst (tidigare Fi, nu oberoende, i valet första namn för 
Folk&Natur) medverkat i partiernas samlade motstånd mot gruvan. Eftersom vi inte står 
under något riksdagsparti, är vi helt fria att utöva motståndet utan pekpinnar och piskor 
ovanifrån. Vi kommer att stå fast vid vårt motstånd och intensifiera det ju större hotet blir 
och söka alla vägar och former för att en gruva inte blir av.

Gruvbrytning i Norra Kärr är en stor fråga för miljön. Om partiet har en negativ 
inställning – vad gör ni för att motverka en gruvetablering?

Ja vi är för reservat och det är värdefullt för den biologiska 
mångfalden. Vi är också för att skog och markägare får 
kunskap och information om hur skogsbruk och biologisk 
mångfald samverkar. På Sommenbygdens folkhögskola tex 
erbjuds en populär kurs i uthålligt skogsbruk tillgänglig för de 
som äger mark. 

Det naturvårdsprogram som fastställdes 2019-03-18 visar, att det finns åtskilliga områden 
som behöver skydd och i vissa fall även vård. Det finns 14 naturreservat, 30 Natura 2000-
områden, 21 områden med biotopskydd samt 3 naturminnen. Vi (= Ernst då i Fi) kritiserade 
naturvårdsprogrammet tillsammans med Miljöpartiet både beträffande underlaget, 
innehållet, strategi och (bristen på) åtgärder. Kritiken kvarstår och programmet behöver 
omarbetas i stora delar. Kommunen har möjlighet att få 50 % i bidrag från Naturvårdsverket 
och även söka LONA-bidrag för kommunala reservat. Detta bör kunna användas. Med 
handledning av länsstyrelsen bör bildandet av några reservat kunna påbörjas under 
kommande mandatperiod. Ett problem, uppfattar vi, är dels att vi inte har rådighet över 
naturvården i kommunen pga att miljönämnden är gemensam med Mjölby och Boxholm. 
Förhållandet har sina fördelar ekonomiskt och i kompetenstillgången, men hittills har vi inte 
sett någon progressiv naturvårdsaktivitet från nämnden, som mest sysslat med hälso- och 
tillståndsfrågor. Grönplanering kan vara ett viktigt instrument för ökad biologisk mångfald 
och integrering av ekosystemtjänster i både tätorter och landsbygder. Grönplanering bör 
initieras under mandatperioden. Samhällsbyggnadsförvaltningen är idag tämligen 2 Folk & 
Natur 9 augusti 2022 ansträngd och vi bedömer att den inte ensam kan utföra detta. Den 
gemensamma miljöförvatningen bör därför få ett stort ansvar för detta i nära samarbete 
med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bildande av kommunala naturreservat och andra skyddsformer. Sådana kan bildas 
och förvaltas av kommunen, främst på kommunalt ägd mark.

Ja absolut det vill vi då vi menar att vi har många höga 
naturvärden och en kommunekolog som finns på 150 
procent nu i tre kommuner och det är positivt. Tex då arbetet 
med natur och miljöfrågor tex våtmarksprojekt kan komma 
igång i stor skala.

Det vore önskvärt med en deltidsanställd kommunekolog i kommunen. Huruvida den 
nuvarande tjänsten, som delas mellan tre kommuner fungerar bra eller mindre bra, är för 
tidigt att säga. Det är också svårt, att bedöma om den gemensamma kommunekologens 
insatser är tillräckliga för kommunens behov. Att kommunen skulle ha råd att anställa en 
ekolog, har ansetts omöjligt. När Moderaterna i början av innevarande mandatperiod 
föreslog att en näringslivschef skulle anställas, gick detta utmärkt, eftersom tjänsten skulle 
vara externfinansierad. Idag är den internfinansierad. Något liknande upplägg har inte 
diskuterats när det gäller en ekologtjänst. Men möjligheterna till det kanske borde 
undersökas.

Kommunekolog. För närvarande delar kommunen kommunekolog med Mjölby och 
Boxholm, vilket innebär att Ödeshög har en kommunekolog på 50 %. Med tanke på 
de höga naturvärden som finns inom kommunens gränser är det rimligt med en 
större andel för Ödeshögs del?
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Vi vill verka för ett samarbete mellan kommun och 
länstyrelsen och skapa  en ”satellit”   från Naturum Tåkern 
stationerad på Omberg tex där naturum Omberg låg 
tidigare.

Ansvaret för Omberg och naturturismen där vilar i första hand på Sveaskog (skog och mark), 
länsstyrelsen (naturreservat och fornlämningar) och Fastighetsverket (huvudsakligen 
fornlämningar och andra historiska lämningar). Det betyder dock inte att kommunen inte har 
en funktion där. Vi anser kommunen ska ha återkommande råd och samtal med de 
huvudansvariga och lägga fram önskamål om hur turister ska informeras, guidas och tas om 
hand och medverka i åtgärder. Samverkan bör direkt kunna etableras avseende renhållning, 
toaletter, skyltning och informationsmaterial.

Hur möta besökare på Omberg? Information, mottagande och Naturguidning? För 
närvarande möts den stora mängden besökare på Omberg av företag som vill sälja 
naturupplevelser. Inget fel med detta, men en sådan naturklenod som Omberg 
borde kanske ha ett mera officiellt mottagande av besökarna? Hur ser ert parti på 
detta och vad bör satsas på med denna värdekärna som skattas högt av 
kommuninvånarna?

Instämmer helt och vi föreslår att kommunen har ett eget 
naturguidesprogram med kunniga naturguider. 
Kommunebroschyr med olika guideprogram för hela 
kommunen. Informationstavlor och Qr på strategiska ställen 
kan också öka bildningsmöjligheterna.

Den privata guideverksamhet som finns idag sker av förklarliga skäl huvudsakligen på 
objekt med större besöksfrekvens. Levande guidningar av mindre frekvent besökta objekt 
låter sig nog inte göras av ekonomiska och organisatoriska skäl. Däremot bör kommunen 
aktiv stödja och medverka i farmtagande och underhåll av informationsmaterial och skyltar i 
samverkan med hembygdsföreningar, byalag, studiecirklar mm och länsstyrelsen.

Naturguidning på andra områden i Ödeshögs kommun. Det finns en lång rad andra 
besöksvärda områden i kommunen, där Heda/Isberga torrängar, Kråkeryd och 
Lysings urskog utgör några exempel. Information /regelbundna guidningar i sådan 
områden skulle ge kommuninvånarna och andra, ökade möjligheter att uppleva 
områdenas höga naturvärden.

Ja mycket bra, vi stöttar de idéerna fullt ut. Vi vill också att 
klippandet av vägrenenar ska senareläggas så pollinerarna 
kan överleva och fröer spridas.

Norrköping har nyligen slutat att klippa en del grönytor, vilka växt upp till ängar, dvs små 
områden med väsentligt större biologisk mångfald. Ödeshög bör ta efter denna skötselform 
snarast i såväl centralorten som i Hästholmen. Här kan lokala biologer och den 
gemensamma kommunekologen utse och prioritera lämpliga områden i dialog med 
samhälssbyggnadsförvaltningen.

Kommunala grönytor för att öka den biologiska mångfalden - Slåtter istället för 
gräsklippning på utvalda gräsytor i Ödeshög kommun. Här är det lätt att svara ja, 
men en sådan omläggning innebär initialt investeringar i nya maskiner, som sedan 
raskt tjänas in på billigare gräsmarksskötsel.

Jaa vi har lyft den frågan tidigare, vi anser att den frågan är 
högaktuell och mycket viktig. Speciellt nu när klimatet har 
förändrats med höga temperaturer och återkommande 
torka vilket lett till skogsbränder på flera ställen. Här har 
kommunekologen en viktig uppgift med att stötta och ge 
information om våtmarkernas funktion och stora nytta, samt 
var det skulle vara bäst att dämma och/eller restaurera och 
hur man kan söka bidrag om detta. 

I Naturvårdsprogrammet sägs att "våtmarker, eller myrar är en naturtyp som är relativt 
ovanlig i Ödeshögs kommun". Våtmarkernas betydelse för mångfald, vattenbalans och 
koldioxidbalans är viktig och måste skyddas. Därför bör Ödeshög aktivt värna de våtmarker 
som finns i kommunen. Kommunen är liten, men vi måste göra allt vi kan. Miljöpartiet lade 
fram en motion om våtmarksinventering 2019-10-09, vilken återremiterades för utredning 
om möjligheterna att genomföra den i samverkan med annan kommun. Hur det gick sedan 
vet vi inte. Ärendet behöver följas upp

Våtmarkssatsningar. Det finns goda möjligheter att återställa dikade och torrlagda 
områden till våtmarker genom olika bidrag. Åtgärden brukar ge snabba effekter på 
fauna och flora.
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Följ svensk lagstiftning, att kommunen gör tillsyn och tar 
stöd av länsstyrelsen. Dispensmöjligheten ska finnas kvar 
för verksamhet som är offentlig, de så kallade Leas 
områdena för det kan gynna utveckling av landsbygden.

Fr o m 1/7 2022 är strandskyddet vid vissa vattendrag minskat eller borttaget för att göra 
attraktiva områden möjliga att bebygga. Vi anser att det är ett både dåligt och kortsiktigt 
sätt att se på vår natur och vårt friluftsliv. Det är bra att strandskyddet förtydligas i områden 
av särskild betydelse för djur- och växtlivet och förstärks i områden där bebyggelsetrycket är 
högt eller efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor. I motsats till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och dagens politiska majoritet i kommunen, anser vi att 
exploatering av strandnära områden inte ska få äga rum i kommunen. Vi menar att 
kommunen på sikt blir attraktivare med bevarade naturliga strandområden.

Det nu gällande strandskyddet. För närvarande är grundprincipen 100 m 
strandskydd kring sjöar och vattendrag utom för Vättern där 300 m gäller. Till denna 
fråga kan också fogas tillgängligheten för vandring längs Vätternstranden där det för 
närvarande finns flera avbrott på vandringsleden. Hur underlätta för att 
tillgängligheten ökas i dessa områden för allmänheten?

Ja, fler laddstolpar i området och gärna biogaspumpar, 
kommunen bör upplåta mark till dessa i centralorten vid 
mackarna. 

Vi är tveksamma till att privatbilismen fortgår och t o m ökar genom att fossila bränslen 
ersätts med batteribaserad el. Vi kan inte se att det är en kommunal angelägenhet att bygga 
laddstolpar. Det bör snarare vara i kraftbolagens intresse, 4 Folk & Natur 9 augusti 2022 
eftersom det är de som säljer elen. Att med skattepengar finansiera distribution av el som 
kraftbolagen säljer och tjänar pengar på anser vi inte vara rätt. Det vore ungeför detsamma 
som om kommunen bekostat alla bensinstationer i kommunen åt bensinbolagen. Om 
däremot kommunen skulle vara kraftproducent skulle svaret kunna bli helt annat. Att 
kommunen går över till elbilar kan vara en god sak, men det förutsätter att kommunens 
fossildrivna bliar skrotas och inte fortsätter att rulla och förbruka bensin/ diesel någon 
annanstans. Privatbilismen måste begränsas och göras oattraktiv, särskilt i tätorter. 
Kollektivtrafik och andra gemenshetslösningar behöver byggas ut, men det bör vara en 
statlig uppgift. Lokalt i kommunen bör kollektivtrafik byggas upp – kommunalt eller privat – 
och regionens trafikmonopol upphävas.

El infrastruktur - Kommunala laddstolpar på olika platser. För att omställningen till ett 
hållbarare samhälle ska kunna nås inom stipulerade tidsramar bör t ex utbyggnaden 
av laddstolpar ökas. Det som sker nu är att privata företag etablerar ladd-
infrastruktur. Kommunala initiativ med många laddstolpar och en omvandling av 
kommunens fordon till elbilar skulle skynda på utvecklingen i denna riktning. Detta 
kan på sikt öka tillgänglighet och visa på vad kommunens ambitioner i denna fråga. 
Avser även mindre orter samt Omberg och Tåkern inom Ödeshögs kommun.

 Ja mycket bra idé, det bör också göras i flera årkurser. Att 
besöka kultur och vistas i naturmiljöer är något som en 
kultur och bildningsnämnd kunde diskutera, stötta och 
utveckla. 

I lågstadieskolan i Rök och på Rödingens fritidshem i Västra Tollstad ("Hästholmen") får 
eleverna regelbundet komma ut i naturen med olika aktiviteter. Det skapar en kontinuitet 
som ger en god grund och känsla för naturen. Innan skolan i Boet lades ner fanns dessa 
möjligheter även där. Tyvärr dominerar centralskoletänket politiken i Ödeshög. I samband 
med ombyggnade av Fridtjuf Bergsskolan och Lysingsskolan har vi ( = Ernst oberoende) lagt 
fram tanken på att bygga en mindre skola Hästholmen. Vår inställning är, att skolutbyggnad 
i första hand ska ske utanför centralorten. Eftersom vi knappast får majoriteten med oss i 
detta under mandatperioden, anser vi och kommer att verka för att naturundervisning sker 
frekvent ute i naturen – det kan vara Omberg, Tåkern, Holaveden eller andra platser. 
Enstaka skolresor är långt ifrån tillräckligt. Enveckas lägerskolor bör införas på högstadiet.

Omberg och Tåkern utgör två fantastiska naturområden i kommunen. Vad anser ni 
om att alla elever i en viss årskurs, förslagsvis åk 3, sponsras av kommunen så de 
kan åka till Omberg en dag och Tåkern en dag, så att alla elever i Ödeshög får 
uppleva dessa områden? Alternativt tar man en endagarsresa och besöker båda 
platserna. För närvarande sker detta mera oregelbundet i olika skolor och som en 
skolresa. Det kan också göras som ett led i utbildningen för en mer hållbar miljö och 
visa på att kommunen satsar på den generation som ska ta över.
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Ja, det vill vi verkligen arbeta för, att kommunen sätter upp 
solceller på sina byggnader. Den nya skolan och 
vårdcentralen tex.  

Kommunen har idag en större solcellsanläggning på Lysingskolan, kanske också på fler av 
kommunens fastigheter. Kommunen bör kontinuerligt undersöka möjligheten att bygga sin 
energiförsörjning på vissa fastigheter "off grid". Vidare bör kommunen stödja ideella 
föreningar i projektering och ansökan om stöd för solceller. Möjligheten att sänka 
komforttemperaturen i kommunala byggnader bör undersökas

Kommunens egen policy för att ställa om och klara miljömålen, att kommunen t.ex  
producerar sin egen el med en utbyggnad av främst solcellsanläggningar.

Ja med stor hänsyn till naturvärden och folket i bygden. Att 
del av vinsten går till bygdens utveckling. Vi ska också ställa 
om vår livsföring och minska vår elförbrukning, se en framtid 
med andra värden och lägre elkonsumtion. 

Vindkraft är ett tveeggat svärd. I princip är det en bra förnybar energikälla. Storskalig 
vindkraft i form av vindkraftparker med uppemot 300 m höga möllor innebär både stora 
bergtäkter, stora ingrepp i naturen och större risker. Vi är emot att skogs- och andra 
naturområden exploateras och boendes livsmiljöer förstörs för att elkraft ska kunna 
användas i städer och industrier långt bort. Vi är emot att vinsterna hamnar hos globala, 
kapitalstarka företag och inte hos befolkningen och i området som kraften kommer ifrån. 
Vindkraft kan var bra om natur och befolkning tillåter och "får betalt" för det. Det kan vara 
bra i småskaliga former och med en bättre teknik (vindmöllor är i princip ganska 
outvecklade). Visst bullrar och låter det en del, men varför inte placera kraftverken i direkt 
anslutning till industriområden och tätorter där elen ska användas?

Vindkraftsutbyggnad i Ödeshögs kommun. 1.       På kommunal mark   2.       
Partiernas inställning till fortsatt utbyggnad av vindkraft på övrig mark
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Ja vi vill att kommunen arbetar fram en cykelstrategi, med 
ett samarbete med medborgarna för att svar på önskningar 
som redan finns. Med en kommunal cykelstrategi finns det 
statliga bidrag att erhålla. 

För det första är vi mycket tveksamma till cykling i naturen. Vi har mycket av det på Omberg 
och har svårt att se att det står samklang med vistelse i naturen. Cykelleder behöver byggas 
ut på många håll. Tyvärr verkar en sådan utbyggnad vara beroende av statliga anslag. Vi 
anser att kommunens vägunderhåll bör prioriteras ner (bilarna får köra långsammare) till 
förmån för cykelleder. Bl a behöver vi cykelled Ödeshög–Boet–Trehörna–Tranås, Boet– St 
Åby–Heda, Alvastra–Skedet, Alvastra– Rök, Ödeshög–Sväm–St krokek. På de flesta ställen 
bör "cykelleder" kunna åstadkommas genom en mindre, avgränsad breddning av 
landsvägarna. Eftersom det är Trafikverket och inte kommunen som oftast råder över dessa 
vägar bör kommunen kraftfullt försöka påverka "staten" och samverka med dess 
myndighet i detta, precis som samhällsbyggnadsförvaltningen gör idag. Den bör dock få ett 
starkare politiskt och finansiellt stöd för detta.

Cykelleder gör att människor lättare kommer ut i naturen och på köpet erhålls bättre 
kondition. Det finns stora möjligheter att ökat antalet cykelvägar/leder i Ödeshögs 
kommun. Dels som ett alternativ till bilen, men också till attraktiva besöksområden. 
Ibland kan säkert befintliga småvägar lanseras som cykelleder. För närvarande är 
cyklande till olika destinationer förenat med livsfara, då det oftast delvis inkluderar 
sträckor på smala starkt trafikerade vägar. Vad är ditt partis inställning till ett utökat 
antal cykelvägar i Ödeshög?

De här är en regionpolitisk fråga men vi vill att det bör blir 
mycket billigare att åka kollektivt. Att man får ta med cykel 
på tåg och buss, att kommunen har en dialog men 
medborgarna vid förändringar och se över vilka tider 
medborgarna vill åka. Återinföra systemet med en busstid i 
veckan för folk som vill handla. Uppmuntra människor att 
åka buss, ge fördelar till de som åker buss, ge olika 
erbjudanden tex kommunalt skatteavdrag för månadskort. 
Avskaffa monopolet för busslinjerna.

Vi ( = Ernst, oberoende) har försökt påverka kommunens förtroendevalda i regionen (TSN) 
på olika sätt för att motverka nedläggning av landsbygdslinjer till förmån för 
"kostnadseffektivare" busslinjer till Mjölby. Partierna är helt ense om att fler alternativ till 
kollektivtrafik behövs inom kommunen och mellan kommunen och grannkommunerna. Vi 
kommer att fortsätta stå upp för den enigheten. Beställningstrafiken är bra, men vi ser den 
mer som ett komplement till reguljär busstrafik än om en ersättning för den senare

Förbättrad kollektivtrafik är en stor fråga i medborgardialogen. För att få en ökad 
inflyttning och samtidigt minska beroendet av bilen som transportmedel bör 
möjligheten att nyttja kollektivtrafik öka. Hur arbetar de politiska partierna i 
Ödeshög med denna fråga? 


