Rädda östersjön och vår kustmiljö

Fortsätta anlägga våtmarker i vattendragen

Miljöfrågorna har alltid varit viktiga för Centerpartiet. Den
kanske viktigaste lokala miljöfrågan är vår kustmiljö och
övergödningen av Östersjön. Vi måste arbeta internationellt,
nationellt och lokalt. Därför har vi tagit fram en egen
kustmiljöplan. Läs den gärna på vår hemsida. Här kommer
några viktiga punkter!

De överlägset största mängderna av fosfor och kväve som tillförs
våra kustvatten kommer via åar och vattendrag. Det mest
kostnadseffektiva sättet att rena detta vatten är via olika former av
våtmarker. Mönsterås kommun har tillsammans med det lokala
jordbruket och med naturvårdsmedel anlagt många våtmarker. Det
måste vi fortsätta med. Vi har en årlig summa anslagen i
investeringsbudgeten för anläggande av våtmarker.

Internationellt

Reningsverken

Vi kan aldrig rädda Östersjön på egen hand. Vi måste arbeta i
samverkan med övriga Östersjöstater. Centerpartiet lanserar
därför förslaget om utsläppsrätter. Systemet är inspirerat av
EU:s system för utsläppsrätter och gäller för länderna kring
Östersjön. De länder som smutsar ner Östersjön ska också få
betala.

Vi investerar kontinuerligt i våra reningsverk för att öka
reningsgraden. Idag tar vi bort 95% av fosforn, vilket faktiskt är så
mycket att vi inte ser några förhöjda värden av varken fosfor eller
kväve i vattenprover i sjövattnet utanför reningsverken. Det är
därför viktigt att vi fortsätter VA-utbyggnaden i kustnära lägen så
att vi får bort läckaget från de enskilda avloppen. Dessutom vill
Centerpartiet utreda möjligheterna att återföra det renade
avloppsvattnet till marker med behov av vatten och näring och på
så sätt helt sluta kretsloppet.

Nationellt
I längden är det internationella samarbetet nyckeln till överlevnad för
Östersjön men vi måste även arbeta både nationellt och lokalt.
Centerpartiet har på den nationella nivån i sitt budgetförslag
föreslagit en satsning på 1,3 miljarder mer än regeringen för
rent vatten och förbättrad havsmiljö. Målet är att även
kommande generationer ska kunna få lära sig simma i ett rent
hav och kunna fiska i en levande Östersjö.

Vass, skarv och badplatser
Långsiktigt är det näringstillståndet i vattnet som måste förbättras
men kortsiktigt ska vi jobba med vasslåtter och i vissa fall även
grävning. Vi har i år utökat vassbekämpningen med ett röjarlag
med s.k. nystartsjobb. Det kommer att göra skillnad. Badplatsen
vid gamla färjeläget på Oknö har blivit populär och nu fortsätter vi
satsningen på badplatserna. I budgeten för 2019 ligger en miljon
till investeringar i badplatser. Vi kommer också att verka för att
minska antalet skarvar i kommunen.

Centerpartiet värnar
Östersjön

Vi vill satsa på
Kustmiljön
Det är därför du håller det här utskicket i
din hand
Läs mer om vårt kustmiljöprogram på: www.centerpartiet.se/lokal/kalmarlan/monsteras/startsida/var-politikEller vår FB-sida: Centerpartiet i Mönsterås kommun, där tar vi även gärna emot
frågor och synpunkter på vår politik.

