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Bakgrund
Länsstyrelsen anser att den övergripande inriktningen är bra i de
delar som kan relateras till verksamhet inom vår myndighet.
Länsstyrelsen anser också att det finns bra skrivningar om
akvatiska miljöer, hållbar vattenförvaltning och förvaltning av
naturresurser. Det saknas dock formuleringar när det gäller
Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) som även trycker på
vikten av restaurering enligt EU:s strategi för biologisk mångfald
för 2030.
Se exempel nedan. Förslag till ny text är gulmarkerad:
Sid. 2, höger spalt. Text om EHFF:
”Insatserna inom ramen för det operativa programmet för EHFF har fokus på ett hållbart
nyttjande av naturresurser och syftar bl.a. till att restaurera och bevara akvatiska miljöer,
utveckla förvaltningen av naturresurser i hållbar riktning samt skapa förutsättningar för en
innovativ och konkurrenskraftig fiskerinäring med större anpassningsförmåga till en
resursbesparande ekonomi.”

Sid 7 längst ned
”Det kommande operativa programmet för Europeiska havs- och fiskerifonden
(EHFF) har som primär målsättning att understödja genomförandet av EU:s
gemensamma fiskeripolitik samt delar av EU:s integrerade havspolitik.
Insatserna i programmet syftar till att skapa mervärden för samhället. Insatserna
ska stimulera företag, myndigheter och andra aktörer inom fiske och vattenbruk
att genomföra sådana åtgärder som bidrar till en utveckling i riktningen mot
social och miljömässig hållbarhet, jämställdhet, samt mot ökad konkurrenskraft.
Insatserna ska också riktas mot uppfyllande av EU:s gemensamma mål om
restaurering av sötvattensmiljöer och utveckling av en hållbar vattenförvaltning.
Programmet kommer därmed att bidra till målet om ett grönare och hållbarare
Europa.”
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Sid. 9, längst upp
”Insatser inom ramen för det operativa programmet för EHFF ska bl.a. hjälpa
fiskare vid övergången till ett mer hållbart fiske, stimulera innovation och
utvecklingen av hållbara vattenbruk och processer inom beredningsindustri. De
ska också främja restaureringen och bevarandet av akvatiska miljöer och
biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av naturresurserna.”

Ett ytterligare förslag till fördjupande skrivningar skulle kunna
vara det nedan angående beskrivningen av Eruf-programmens
koordinering med EHFF på sidan 8 under rubriken Ett grönare
och koldioxidsnålare Europa där det också skulle kunna framgå
vikten av restaurering och återskapande av naturvärden. Förslag
till ny text är gulmarkerad:
”Eruf-programmen ska bidra till att främja klimatanpassning, riskförebyggande
och motståndskraft mot naturolyckor i samband med klimatförändringen.
Programmen ska främja uppbyggande och skydd samt bibehållande och
återskapande av funktionella nätverk av ekosystem på ett sätt så att biologisk
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas inkl.
hållbar vattenförvaltning, inklusive anpassning till klimatförändringar.”

Sammanfattningsvis önskar Länsstyrelsen Jämtlands län
fördjupande skrivningar när det gäller vikten av restaurering och
bevarande av viktiga ekosystemtjänster och biologiskt mångfald.

Beslutet har fattats av vikarierande landshövding Susanna
Löfgren med Interreg Sverige-Norges programchef Annica
Westerlund som föredragande. I den slutliga handläggningen
deltog även Landsbygdsenhetens enhetschef Peter Andrén
vikarierande länsråd Kristina Albertsson och chefsjurist Jon
Paulsson.
Susanna Löfgren

Peter Andrén

(beslutande)

(föredragande)

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför underskrifter.
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