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Mottagare 

Kommunstyrelsen 

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning 
om restaurering av natur - Svar senast 31/10 2022 

Enligt remissunderlaget fortsätter förlusten av biologisk mångfald och 

förstöringen av ekosystem i en alarmerande hastighet. Detta är ett av de 

största hoten som världen och EU står inför och åtgärder är brådskande. 

Hittills har globala, nationella och regionala försök att frivilligt återskapa 

livskraftiga ekosystem misslyckats. Friska ekosystem med hög biologisk 

mångfald är essentiellt för vår levnadsmiljö, samhälle, ekonomi och framtid. 

Restaurering av natur fungerar som en försäkringspolicy för att uppnå detta. 

I nuläget gäller detta förslag till förordning en strategisk nivå och Tanums 

kommun är inbjudna som remissinsants med möjlighet att lämna 

synpunkter. 

Det övergripande målet med förordningen är att bidra till återhämtning av 

biologisk mångfald i EU genom rättsligt bindande restaurering av 

ekosystem. En ram ska skapas inom vilken medlemsstaterna kommer att 

genomföra restaureringsåtgärder som senast 2030 ska omfatta minst 20 % 

av EU:s land- och havsarealer och senast 2050 alla ekosystem som är i 

behov av restaurering. Ansvaret för att målet uppnås kommer att ligga på 

EU- och medlemsstatsnivå.  

Enligt förordningen bör framför allt skadade våtmarker, vattendrag, skogs- 

och jordbruksekosystem restaureras, i synnerhet de som har störst potential 

för att fånga och lagra koldioxid, samt förebygga och minska 

konsekvenserna av naturkatastrofer. Exempel på åtgärder som kan förväntas 

bli aktuella i Tanums kommun har nämnt i den muntliga presentationen.   

Förordningen medför kostnader för att utveckla gemensamma 

övervakningssystem och nationella restaureringsplaner, samt kontrollera 

framstegen. Kostnaderna skulle uppstå på både medlemsstats- och EU-nivå. 

Vissa kostnader kan uppstå på grund av förlorade inkomster, t.ex. för 

jordbrukare, skogsägare och fiskare, under omställningen till mer hållbara 

metoder. Dessa kostnader skulle helt eller delvis kunna täckas med 

finansiering från EU och andra källor. Jordbruk, skogsbruk och fiske, 

likaväl som turismen, är sektorer som är beroende av ekosystem i balans, 

varför förordningen på sikt skulle gynna dessa näringar.  
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Förordningen går väl i linje med kommunens övergripande miljömål: att 

minska växthusgasutsläppen med 20% till 2024, samt med kommunens 

miljöpolicy ”Kommunen ska…vid alla beslut bidra till att miljösituationen 

förbättras genom att främja biologisk mångfald, hushållning av 

naturresurser och ett förstärkt kretslopp.” Vidare är förordningen i linje 

med den kommunala naturvårdsplanens åtgärdsprogram, där bland annat 

restaurering av natur listas som en av de viktigaste åtgärderna. 

Förordningens är vidare kopplat direkt eller indirekt till majoriteten av 

Tanums kommuns prioriterade agenda 2030 mål som listas i klimat och 

miljöstrategin 2020-2024. 

De gröna näringarna som kan förväntas påverkas av förordningen är 

centrala för Tanums kommun. Detta framgår bland annat i översiktsplanen 

2030s rekommendationer ”Möjligheten att bedriva hållbart jord- och 

skogsbruk får inte försvåras.”, samt i den Blå översiktsplanen ”Ett hållbart 

fiske med kringnäringar ska finnas och vara grunden för en levande 

skärgård och kustsamhällenas identitet och attraktivitet nu och på sikt.”  

Baserat på remissmaterialet samt kommunens egna mål, policys och planer 

är Tanums kommun införstådda med den långsiktiga nyttan med den 

föreslagna förordningen, med reservation för att två punkter beaktas och 

betonas:  

 

a) att kommunen kompenseras ekonomiskt i de fall förordningen leder 

till ökade kostnader för till exempel administration, genomförandet, 

underhåll och uppföljning. 

 

b) att fiskerinäringen liksom skogs- och jordbruket och eventuellt 

övriga lokala näringar kompenseras ekonomiskt i de fall 

förordningen leder till ökade kostnader. Kommunen vill även betona 

vikten av kommunikation och samråd med dessa näringar.  
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a) att kommunen kompenseras ekonomiskt i de fall förordningen leder 


till ökade kostnader för till exempel administration, genomförandet, 
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