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EU-kommissionens förslag till förordning om
restaurering av natur

Statens geotekniska institut (SGI) har beretts möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens förslag
till förordning om restaurering av natur.

Bakgrund
Det övergripande syftet med föreslagen förordning är att bidra till en kontinuerlig, långsiktig och
varaktig återhämtning av biologiskt rik och motståndskraftig natur inom hela unionens land- och
havsområden. Förslaget innehåller ett flertal juridiskt bindande mål och skyldigheter för
medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem. Dessa åtgärder bör senast 2030
omfatta minst 20% av EU:s land- och havsarealer och senast 2050 100% av de ekosystem som är i
behov av restaurering.

Förordningen kopplar till och ska fungera i synergi med andra policyer inom den gröna given, bl.a.
EU:s strategier för biologisk mångfald och klimatanpassning.

SGI:s synpunkter
SGI instämmer i att det finns ett behov av återhämtning av biologisk mångfald och motståndskraftig
natur inom unionens land- och havsområden, och att detta kan uppnås genom restaurering av skadade
ekosystem, livsmiljöer och arter. Genom att restaurera skadade ekosystem stärks deras kapacitet att
bidra med ekosystemtjänster av betydelse för människors välbefinnande. Långsiktiga åtgärder kan
säkerställa klimatanpassning, bidra till att uppnå miljömålen samt bidra till internationella åtaganden
kopplade till biologisk mångfald och relaterade globala mål inom Agenda 2030.

SGI har inga synpunkter på de rättsligt bindande mål som föreslås för att uppnå målet att restaurera
skadade ekosystem.

Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Johan Anderberg. Föredragande har varit
enhetsansvarige Christel Carlsson. I ärendets slutliga handläggning har även avdelningschefen Helene
Kennedy deltagit.
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