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Ett samlat grepp inom EU och på nationell nivå som tydligt visar vilka målsättningar som 
förväntas klaras för restaurering av de utpekade livsmiljöerna skulle kunna ge ett fokus och en 
prioritering för kommunernas naturvårdsarbete. En nationell plan och nationell uppföljning kan 
också underlätta kommunernas arbete så att arbetet som görs blir likvärdigt och värderas som 
helhet på nationell och EU nivå. Sammanfattningsvis är Uppsala kommun positiv till den 
föreslagna förordningen under förutsättning att synpunkterna nedan beaktas. Då målen är satta 
på nationell nivå för de olika livsmiljöerna är det svårt att uttolka vilka krav och förväntningar 
som kommer att ställas på kommunernas medverkan och finansiella åtaganden, både som 
naturvårdsaktör och som markägare. 

För Uppsala kommuns del ligger restaurering av livsmiljöer i linje med de hållbarhetslöften som 
gjorts på regional nivå. Ett av Uppsalas nio inriktningsmål innefattar biologisk mångfald: 

”Ökade ansträngningar ska göras för att skydda värdefull natur, skydda vårt grund- och 
dricksvatten, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att 
bevara, utveckla och stärka ekologiska samband i landskapet. Livsmiljöer för olika arter ska 
utvecklas och nyskapas i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på 
landsbygd. Ett effektivt system för ekologisk kompensation ska införas, som bidrar till biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster vid ny exploatering. Fler tätortsnära natur- och friluftsområden 
ska skyddas som naturreservat.” 

Det är angeläget att förordning och efterkommande nationell planering inte försvårar 
kommunens ambitioner i det samlade samhällsbyggnadsarbetet och med det möjligheten att 
utveckla städer och tätorter på ett sätt som sammantaget ger hög resurseffektivitet. Det måste 
finnas en flexibilitet i valet av områden för återställande av natur och kommunerna bör ha ett 
starkt inflytande över sitt territorium i den nationella planeringen på området. 

Den föreslagna förordningen samspelar väl med kommunens ambitioner att arbeta med 
ekologisk kompensation när intrång eller påverkan i naturmiljöer sker för att tillgodose andra 
samhällsviktiga intressen. Förordningen skulle även kunna innehålla kompensationsmöjligheter 
och därmed ge stöd kring vilka livsmiljöer som är viktiga att prioritera för restaurering i samband 
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med kompensation. Kommunen anser att de åtgärder som den statliga utredningen om 
ekologisk kompensation föreslog (2017) även skulle underlätta att genomföra den föreslagna 
förordningens mål i Sverige. 

Erik Pelling Sara-Carin Öhman 

Ordförande Kommunsekreterare 


