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Mjölby-, Boxholms- och Ödeshögs kommun, Miljönämnden 2022-10-20 

§ 80 Diarienummer: MN 2022-1376 

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering 
av natur 

Bakgrund 

EU-kommissionen presenterade i juni 2022 ett meddelande med förslag till ny förordning 

om restaurering av natur inom EU. Förordningen kopplar till, och ska fungera i synergi 

med andra, policyer inom den gröna given bland annat i EU:s strategier för biologisk 

mångfald och klimatanpassning. Förslaget innehåller ett flertal bindande mål och 

skyldigheter för medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem. 

 

Miljönämnden svarar för Mjölby kommun. 

Sammanfattning 

Förlusten av biologisk mångfald är så omfattande att skydd av natur behöver 

kompletteras med restaurering och återskapande av natur. 

 

Genom att restaurera skadade ekosystem stärks deras långsiktiga kapacitet att bidra med 

ekosystemtjänster som har en avgörande betydelse för människors välbefinnande. 

Beslutsunderlag 

Miljödepartementets remiss med diarienummer M2022/01470 

LRF Mjölbys synpunkter MN 2022-1376 

Beslut 

1. Miljönämnden instämmer i bedömningen att det finns ett ökat behov av en 

kontinuerlig, långsiktig och uthållig återhämtning av biologisk mångfald och 

motståndskraftig natur. 

2. Miljönämnden anser inte att legalt bindande mål är rätt verktyg för att uppnå det 

grundläggande syftet att restaurera naturen i de delar som går utöver vad som 

krävs enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. 

3. Om bindande mål för restaurering och återskapande av natur trots detta fastställs, 

gör miljönämnden bedömningen att: 

a) restaureringsmålen behöver vara realistiska och genomförbara i en svensk 

kontext. 

b) restaureringsmålen behöver formuleras så att dubbelreglering undviks. 

c) behov av restaurering och återskapande av natur måste vägas mot en hållbar 

produktion av livsmedel och ett hållbart skogsbruk. 

d) för att nå framgång behöver arbetet med restaurering och återskapande av natur 

förankras hos markägare. 
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§ 80 fortsättning 

___ 

Beslutet skickas till 

Miljödepartementet, regeringskansliet 

Mjölby kommun, kommunstyrelsen 

Akten 

 


