
Från:                                  "Registrator" <registrator@lnu.se>
Skickat:                             den 7 oktober 2022 14:44:15
Till:                                     "M Remissvar" <m.remissvar@regeringskansliet.se>
Kopia:                                "Jörgen Sundin" <jorgen.sundin@regeringskansliet.se>
Ämne:                               M2022/01470 Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om 
restaurering av natur - Svar senast 31/10 2022 #lnuregtest:338038#

Hej,

Linnéuniversitetet har ombetts yttra sig över remiss av EU-kommissionens förslag till förordning 
om restaurering av natur. Linnéuniversitetet väljer att avstå från att yttra sig i ärendet.

Mvh
Registraturen

Ursprungligt meddelande
Från: M Nm <m.nm@regeringskansliet.se>
Skickat: 2022-07-01 14:20:29
Till: jamtland@lansstyrelsen.se <jamtland@lansstyrelsen.se>; jonkoping@lansstyrelsen.se 
<jonkoping@lansstyrelsen.se>; kalmar@lansstyrelsen.se <kalmar@lansstyrelsen.se>; 
kronoberg@lansstyrelsen.se <kronoberg@lansstyrelsen.se>; norrbotten@lansstyrelsen.se 
<norrbotten@lansstyrelsen.se>; skane@lansstyrelsen.se <skane@lansstyrelsen.se>; 
stockholm@lansstyrelsen.se <stockholm@lansstyrelsen.se>; sodermanland@lansstyrelsen.se 
<sodermanland@lansstyrelsen.se>; uppsala@lansstyrelsen.se <uppsala@lansstyrelsen.se>; 
varmland@lansstyrelsen.se <varmland@lansstyrelsen.se>; vasterbotten@lansstyrelsen.se 
<vasterbotten@lansstyrelsen.se>; vastmanland@lansstyrelsen.se 
<vastmanland@lansstyrelsen.se>; vastragotaland@lansstyrelsen.se 
<vastragotaland@lansstyrelsen.se>; vasternorrland@lansstyrelsen.se 
<vasternorrland@lansstyrelsen.se>; orebro@lansstyrelsen.se <orebro@lansstyrelsen.se>; 
ostergotland@lansstyrelsen.se <ostergotland@lansstyrelsen.se>; anna@naturbete.se 
<anna@naturbete.se>; registratur@kammarkollegiet.se <registratur@kammarkollegiet.se>; 
kommun@karlskoga.se <kommun@karlskoga.se>; registrator@kau.se <registrator@kau.se>; 
kommerskollegium@kommers.se <kommerskollegium@kommers.se>; info@kopparfors.se 
<info@kopparfors.se>; kommunen@kristinehamn.se <kommunen@kristinehamn.se>; 
akademien@ksla.se <akademien@ksla.se>; registrator@kth.se <registrator@kth.se>; 
info@kva.se <info@kva.se>; info@kungsor.se <info@kungsor.se>; info@kungsorn.se 
<info@kungsorn.se>; kommun@landskrona.se <kommun@landskrona.se>; registrator@lrf.se 
<registrator@lrf.se>; info@lrf.se <info@lrf.se>; lantmateriet@lm.se <lantmateriet@lm.se>; 
kommun@linkoping.se <kommun@linkoping.se>; registrator@liu.se <registrator@liu.se>; 
info@lnu.se <info@lnu.se>; stockholm@ludvig.se <stockholm@ludvig.se>; registrator@ltu.se 
<registrator@ltu.se>; registrator@lu.se <registrator@lu.se>; blekinge@lansstyrelsen.se 
<blekinge@lansstyrelsen.se>; dalarna@lansstyrelsen.se <dalarna@lansstyrelsen.se>; 
gotland@lansstyrelsen.se <gotland@lansstyrelsen.se>; gavleborg@lansstyrelsen.se 
<gavleborg@lansstyrelsen.se>; halland@lansstyrelsen.se <halland@lansstyrelsen.se>; 



kommunstyrelsen@malmo.se <kommunstyrelsen@malmo.se>; wenche@matfiskodlarna.se 
<wenche@matfiskodlarna.se>; info@mellanskog.se <info@mellanskog.se>; mail@mistra.org 
<mail@mistra.org>; registrator@miun.se <registrator@miun.se>; kommunstyrelsen@mjolby.se 
<kommunstyrelsen@mjolby.se>; info@mossornasvanner.se <info@mossornasvanner.se>
Kopia: Magnus Bergström <magnus.bergstrom@regeringskansliet.se>; Malin Rinnan 
<malin.rinnan@regeringskansliet.se>; Jörgen Sundin <jorgen.sundin@regeringskansliet.se>
Ämne: Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur - Svar 
senast 31/10 2022 

  
Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur 
  
Remissinstanser enl bif missiv.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 oktober 
2022 . Svaren bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och 
med kopia till jorgen.sundin@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
M2022/01470 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt 
lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens 
namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet 
avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. 
Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om 
detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

 
Magnus Bergström
Tf enhetschef/Ämnesråd
 
Med vänlig hälsning 
  
Liisa Viinamäki
Enhetsassistent 

mailto:jorgen.sundin@regeringskansliet.se


Miljödepartementet 
Naturmiljöenheten 
103 33 Stockholm 
Tfn 08-405 27 34 
liisa.viinamaki@regeringskansliet.se 
www.regeringen.se 
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