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Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till svenska utfästelser enligt EU:s
biologisk mångfaldsstrategi
Sveriges Jordägareförbund (härefter Förbundet) har inbjudits att lämna skriftlig återkoppling
över Naturvårdsverkets förslag till svenska utfästelser enligt EU:s biologisk mångfaldsstrategi
och önskar framföra följande synpunkter.

Allmänna synpunkter
- Förbundet anser att det är mycket utmanande att hinna inkomma med konkreta och
analyserade synpunkter till Naturvårdsverkets underlag på en tidsfrist om fem dagar.
Dessutom är inte underlagen kompletta utifrån Naturvårdsverkets redogörelse.
- Förbundet önskar att det framgår i Naturvårdsverkets rapportering av uppdraget till
Regeringen att förankring av förslag samt inhämtning av synpunkter från intressenter
har skett under mycket kort tidsperiod.
- Förbundet förordar generellt utfästelser utifrån Scenario 1, ”Fortsatt genomförande”,
till dess att konsekvensanalyser och ersättningsmodeller för eventuell mer
omfattande åtgärder finns samt att inventeringsmetoder för att mäta nuläge och
trender på ett tillfredställande sätt är utformade.
- Förslag på utfästelser som påverkar enskilda markägare och företagare negativt samt
innebär ekonomiska kostnader eller minskade intäktsmöjligheter måste åtföljas av en
konsekvensanalys samt förslag om ekonomisk kompensation.
- Sedan EU:s biologisk mångfaldsstrategi formulerades har oroligheterna i omvärlden
lett till försvårande förutsättningarna för företagande inom lantbruk och skog med
ökade kostnader och tillgänglighet på insatsvaror och energi. Det är viktigt att de
svenska förslagen på utfästelser tar hänsyn till detta och inte ytterligare belastar de
redan pressade näringarna.
- Det är viktigt att förslagen på utfästelser tar hänsyn till pågående parallella
beslutsprocesser med liknande målbilder, både inom EU samt nationellt, som
omfattar, överlappar och påverkar berörda verksamhetsområden och att dessa lyfts i
er rapportering till Regeringen.
- Förbundet föreslår att uppdraget med utformning av utfästelser samordnar sitt
arbete med Miljömålsberedningen (M 2010:04) och dess arbete med Tilläggsdirektiv,
Dir. 2022:126, då uppdragen är nära sammankopplade i ämnesområde och målbild.

Särskilda synpunkter
Redovisning av skyddade områden
Förbundet anser att Naturvårdsverkets förslag om skyddade områden ska innehålla
redovisning av de arealer som omfattas av strandskydd, impediment samt kulturreservat.
Avsaknad av konsekvensanalyser
Förbundet saknar konsekvensanalyser för de föreslagna utfästelserna. Förslagen behöver
kompletteras med konsekvenser för enskilda markägare, företag samt avsedd nytta för
respektive syfte.
Kostnader och finansiering
Förslagen saknar redovisning för vilka kostnader de olika utfästelserna kommer att innebära
ska finansieras och utifrån vilka modeller.
Kunskapsbrist
Vid hearingen samt i underlaget framför Naturvårdsverket att det finns stora osäkerheter
kring vissa bedömningar av arters status samt dess trender. Det är därför viktigt att
Naturvårdverkets tar hänsyn till denna osäkerhet vid förslagen på utfästelser och framför
dessa i sin rapportering till Regeringen.
Utveckling av metoder för nyttjande och skydd av arter på samma område
Förslagen till utfästelserna utgår i de flesta fall från att total fredning av områden leder till
ökning av art- och naturvärden. Förbundet anser att det saknas förslag samt resonemang om
utveckling av metoder för brukande och nyttjande av naturresurser som kan bibehålla eller
öka den biologiska mångfalden och föreslår att det, inom ramen för arbetet med EU:s
biologisk mångfaldsstrategi, avsätts medel till forskning och innovation inom det området.
Samordna utformning av förslag och finansiering med Miljömålsberedningen (M 2010:04)
Miljömålsberedningen har fått ett Tilläggsdirektiv (Dir. 2022:126) för att föreslå åtgärder
kopplade till EU:s biologisk mångfaldsstrategi som, enligt Förbundet, är nära
sammankopplade och överlappar Naturvårdsverkets uppdrag om att förslår utfästelser.
Miljömålsberedningen ska bland annat:
- föreslå hur Sverige avseende landbaserade ekosystem kostnadseffektivt kan leva upp
till åtaganden inom EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030, och dess direkt
kopplade rättsakter, samt hur generationsmålet och de svenska miljökvalitetsmålen
kan nås,
- utvärdera befintliga styrmedel och former för områdesskydd, ta ställning till vilka
eventuella ytterligare insatser som behövs och vid behov lämna förslag på nya eller
förändrade styrmedel eller områdesskydd,

- föreslå om beräkningsmetoder för skyddad natur behöver ändras vid rapporteringen
till Europeiska miljöbyrån, med beaktande av riksdagens tillkännagivande om
beräkningsmetoder för skyddad natur och i syfte att säkerställa att Sveriges
åtaganden på ett rättvist sätt kan jämföras med andra länders.
Med anledning av detta föreslår Förbundet att initiativ till samordning sker mellan de bägge
uppdragen.
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Sveriges Jordägareförbund (SJF) representerar större privata markegendomarna med samlat över 1,5
milj. hektar i Sverige. Förbundets medlemmar skapar nytta för människor och miljö genom ett
långsiktigt förvaltande av förnyelsebara naturresurser. Vi erbjuder ett helhetsperspektiv på modernt
landsbygdsföretagande eftersom våra medlemmar ofta bedriver lant-, skogs- och vattenbruk i större
skala på samma fastighet. Genom stärkt landsbygdsföretagande och äganderätt vill vi utveckla
näringslivet på den svenska landsbygden.

