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§ 161. Yttrande gällande remiss från Regeringskansliet om EU-
kommissionens förslag till förordning om restaurering av 
natur 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att lämna yttrande. 

 

Ärendebeskrivning 
EU-kommissionen har tagit fram ett förslag till förordning om restaurering av natur. 
Bakgrunden till förslaget beskrivs enligt nedan: 
 

Trots ansträngningar såväl inom EU som internationellt fortsätter förlusten av biologisk 
mångfald och förstöringen av ekosystem i en alarmerande hastighet, vilket skadar människor, 
ekonomi och klimat. Friska ekosystem ger oss livsmedel och tryggad livsmedelsförsörjning, 
rent vatten, koldioxidsänkor och skydd mot naturkatastrofer som orsakas av klimat-
förändringen. De är nödvändiga för vår överlevnad på lång sikt, vårt välbefinnande, vårt 
välstånd och vår trygghet, eftersom de utgör grunden för Europas motståndskraft. 
 
Den senaste geopolitiska utvecklingen har ytterligare understrukit behovet av att trygga 
livsmedelsförsörjningen och livsmedelssystemens resiliens. Råvaruprisökningar och oro för 
den globala livsmedelstryggheten kräver att sårbarheter åtgärdas, såsom importberoende, och 
att övergången till hållbara och resilienta livsmedelssystem påskyndas. Det finns belägg för 
att restaurering av jordbruksekosystem har en positiv inverkan på livsmedelsproduktiviteten 
på lång sikt och att restaurering av natur fungerar som en försäkring för att säkerställa EU:s 
långsiktiga hållbarhet och resiliens. 
 
I förslaget till förordning om restaurering av natur fastställs ett övergripande mål: att bidra till 
en kontinuerlig, långsiktig och varaktig återhämtning av biologisk mångfald och resilient 
natur på land och till havs i hela EU. 
 
Östhammars kommun finns med som remissinstans bland ett flertal andra kommuner, många 
myndigheter, konsultföretag och universitet och ges möjlighet att lämna synpunkter. 
Remissens omfattande innehåll och kommunens behov att under hösten 2022 prioritera bland 
naturvårdsfrågorna ger inte möjlighet för Östhammars kommun att svara på remissen. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som hör till remissen finns här: 
https://www.regeringen.se/remisser/2022/07/remiss-av-eu-kommissionens-forslag-till-
forordning-om-restaurering-av-natur/  
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Beslutet skickas till 
m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till jorgen.sundin@regeringskansliet.se  

Beslutet skickas senast 31 oktober. Ange diarienummer M2022/01470 i ämnesraden. 

Camilla Andersson 

Marie Berggren 

  


