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EU:s strategi för biologisk mångfald
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EU:s Gröna Giv (Green Deal) 2020
• Innehåller bland annat en strategi för 

biologisk mångfald till 2030:  EU:s 
Biodiversitetsstrategi

• Mål: Europas biologiska mångfald ska 
senast 2030 vara på väg att återhämta 
sig till nytta för människor, planeten, 
klimatet och ekonomin

• EU:s medlemsländer ska skydda minst 
30 % av EU:s landyta & havsområden

• Minst 10 % strikt skydd
• Alla EU-länders miljöministrar står 

bakom strategin

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)380&lang=sv
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Men biologiska mångfalden inom EU 
fortsätter att minska...
• De frivilliga åtagandena inte tillräckliga 

– den biologiska mångfalden inom EU 
fortsätter att minska

• Därför behövs ny lagstiftning - en 
restaureringsförordning

• Förslaget släpptes 22/6
• Har (tidigare) skjutits upp flera gånger



Restaureringförordning på G
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Viktigaste innehållet i förordningen
• Senast 2030 ska 20 % av EU:s land- och 

havsområden ha restaurerats
• Senast 2050 ska alla ekosystem i 

behov av restaurering ha åtgärdats 
och skyddats från ytterligare skador

• Senast 2030 ska medlemsländerna 
restaurera 30 % av arealen för varje 
grupp av livsmiljötyper som 
förtecknas i bilaga I i
livsmiljödirektivet 

• Krav på att restaurering går hand i 
hand med skydd och underhåll.
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Bra förslag!
• Bra med bindande mål för och skyldigheter att restaurera ekosystem
• Bra med tidssatta och siffersatta mål
• Bra att ökad kolinlagring, återvätning av  dikade torvmarker, 

gynnande av pollinatörer, vikten av urbana grönytor och av att 
skapa fria vandringsvägar i älvar och floder lyfts speciellt
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Naturskyddsföreningen mycket positiv till 
förslaget
• Vi tryckte på innan – öppet brev till EU-

kommissionär
• Vi välkomnade förslaget då det kom
• Vi skickade öppet brev till politikerna i 

juli där vi uppmanade dem att verka för 
en snabb implementering av en effektiv 
och ambitiös restaureringsförordning

• Vi har uppvaktat M-Dep
• Vi har svarat på remiss
• Vi samarbetar med WWF (och andra 

organisationer)

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/oppet-brev-ditt-stod-for-the-eu-nature-package-ar-viktigt/
https://twitter.com/naturskyddsf/status/1539611581574676488
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/oppet-brev-stod-eus-forslag-till-restaureringsforordning/
https://www.regeringen.se/4aa7f9/contentassets/d5414b47c46d4c05a4bb112bf5b7e736/naturskyddsforeningen.pdf


Sverige sätter sig på tvären
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Sveriges syn på förslaget till restaureringsförordning
• MJU röstade om förslaget i augusti
• Omröstning i riksdagen 21/9 à Sverige sätter sig på tvären 

(hänvisar till ”subsidaritetsprincipen”)
• Viktigt att försöka påverka den fortsatta processen...

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/subsidiaritetsprovning-av-kommissionens-forslag_H901MJU32


Vad händer nu..?
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Sverige är ordförande i EU våren 2023
• Bra/dåligt..?
• EU:s medlemsländer behandlar förslaget 

nu...
• Ny lagstiftning sommaren 2023...?
• Naturskyddsföreningen fortsätter arbeta 

för att restaureringsförordningen ska 
komma på plats – utan att urvattnas!
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TACK!
Frågor?
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