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dålig miljö beror sällan på slumpen, utan är ofta en följd av politiska beslut. Var och en som vill värna 

miljön har därför anledning att se upp med tre norrbottniska politiker.  

 

Haparandapolitiker för kärnkraft 

Sven-Erik Bucht är första namn för socialdemokraterna till riksdagen. Mitt under kärnkraftskatastrofen 

i Fukushima önskade han etablering av ett finskt kärnkraftverk vid Bottenviken. Ett argument var att 

slippa rysk kärnkraft. Nu kan ryska Rosatom komma att bli största ägare.  

Bucht vill se en uppluckring av det generella strandskyddet som är till för att värna viktiga miljöer och 

allmänhetens möjligheter till friluftsliv. Han önskar också inskränka möjlig-heterna att överklaga 

tillstånd för gruvdrift och tycks inte acceptera att miljöutredningar inför gruvbrytning tar tid för att få 

säkra bedömningar. Han hoppas på gruvor på många platser.  

Bucht har tonat ner riskerna med ökade utsläpp från Outukumpu. Han har också uttryckt sitt stöd för 

Sveaskogs skogsbruk, som i praktiken innebär att även naturskogar avverkas.  

 

Motarbetar flera miljömål  

Nils-Olov Lindfors är nummer tre på Centerpartiets valsedel till riksdagen. Som ordförande i LRF 

Norrbotten har han drivit linjen att markägarna ska ha rätt att styra över vår livsmiljö och stöttat den 

mest högavkastande produktionen på bekostnad av miljön.  

Få har som Lindfors agerat mot det skydd av skogar som behövs för att säkerställa den biologiska 

mångfalden och nå de svenska miljömålen. Han var drivande inom lobbyn för att stoppa 

reservatsbildning och för att upphäva reservat, och en av männen bakom propagandan för 

hyggesbruket genom utmärkelsen ”Norrbottens vackraste hygge”. Lobbyn omfattade även ökade 

utsläppsrätter av koldioxid för industrin.  

Lindfors är negativ till att kommuner upphandlar mer ekologiska livsmedel. Han vill inte ha någon 

skatt på konstgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket. Han driver också krav om skattefrihet för 

diesel för fordon inom jord- och skogsbruket.  

 
Tillväxt på miljöns bekostnad 

För Niklas Nordström, socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå, verkar tillväxt vara det viktigaste av 

allt, trots att vår konsumtion redan motsvarar tre jordklot. När han var delägare i PR-företaget Prime 

fick han även betalt av Svenskt näringsliv för att påverka Socialdemokratin i mer tillväxtvänlig 

riktning.  

Niklas Nordströms Prime hade också i uppdrag av Svenskt näringsliv att få Socialdemokratin och 

Centerpartiet positiva till ny kärnkraft. Lobbykampanjen lyckades bra.  

Som kommunalråd har Niklas Nordström fortsatt kärnkraftskramandet. Han vill absolut inte att Luleå 

kommun uttalar sig emot byggandet av kärnkraftverk i finska Pyhäjoki, 15 mil från Luleå.  

Nordström är en varm anhängare av nya gruvor, för tillväxtens skull. I en artikel i somras påstod han 

rent av att gruvnäringen kan ge ”10 000-tals nya jobb i Norrbotten. Vilken miljöpåverkan alla dessa 

gruvor skulle innebära framgår inte. Industrins intresse går först. 2013 utsågs Niklas Nordström till ny 

ordförande i lobbyorganisation Svenskt Flyg. Deras hemsida skrämmer med rubriker som ”24 000 

jobb hotas om Bromma läggs ner” och ”Flygskatt: En skatt på möten mellan människor”.  

 

Den som vill värna natur och miljö kan istället kryssa fram politiker som tänker på våra barnbarns 

framtid.  
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