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I regeringens regleringsbrev till Naturvårdsverket från den 22 december framgår det att regeringen minskar 
stödet via statsbudgeten till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor. Miljöorganisationer har sedan 
år 2005 erhållit 3 miljoner kronor, detta minskas nu till 2 miljoner för 2023. En viktig fråga för föreningen är 
om förändringen från regeringens sida är en början på en fortsatt nerskärning eller om avsikten är att stödet 
även i fortsättningen ska ligga på denna nivå. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, måste nu 
omorganisera sin verksamhet.

Regeringen minskar stödet till 
miljöorganisationers arbete med 
kärnavfallsfrågor

Mellan 2005 och 2017 kunde ideella 
miljöorganisationer erhålla stöd på totalt 
3,5 miljoner kronor ur kärnavfallsfonden 
för arbete med kärnavfallsfrågor. Sedan 
2018 har regeringen i stället beslutat 
om särskilda medel i statsbudgeten 
på 3 miljoner kronor, som fördelas av 
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. 

Miljöorganisationernas kärnavfalls
granskning, MKG, som för 2022 erhöll 
1 850 000 kr av medlen, måste nu om
organisera sin verksamhet med kansli 
och personal. Det är bra att regeringen 
ger möjlighet till att detta kan göras 
under ordnade former. 

En viktig fråga för föreningen är 
om förändringen från regeringens sida 
är en början på en fortsatt nerskärning 
eller om avsikten är att stödet även 
i fortsättningen ska ligga på denna 
nivå. Så sent som i somras föreslog 
den tidigare regeringen ett system för 

långsiktigt stöd för kommuners och 
miljöorganisationers fortsatta med
verkan i olika beslutsprocesser som 
rör kärnavfall. Detta stöd skulle delvis 
komma ifrån kärnavfallsfonden admin
istrerade av Riksgälden, och delvis från 
statsbudgeten. 

Med stödet skulle miljöorganisationer 

kunna följa med i den fortsätta stegvisa 
pröv ningen av kärnbränsleförvaret som 
SSM kommer att genomföra enligt kärn
tekniklagen. Men också att kunna följa 
forskningsfrågor och frågan om att föra 
information in i framtiden.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG  är 
ett samarbete mellan Fältbiologerna, Jordens Vänner, 
Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Kalmar 
län, Naturskyddsföreningen i Skåne, Naturskyddsföreningen 
Uppsala län och Oss (Opinionsgruppen för säker slutförvaring i 
Östhammar). MKG erhåller stöd via Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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