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Bakgrund – kontext

» Ett av KOMs åtaganden i Gröna given från 

december 2019

» Högre ambitionsnivå än tidigare – varför?

• Ursula von der Leyen hade starkt 

politiskt mandat redan för Gröna given

• Kommissionärerna och DG ENV fått 

tydliga instruktioner om hög 

ambitionsnivå

• Bra och jämförbara underlag över tid 

som generellt pekar i samma riktning –

passivitet kan ej skyllas på dålig 

uppföljning/ underlag

Foto: businessgreen.com



Bakgrund – exempel på tidigare  strategiska 
åtaganden

Dokument Antogs Huvudmål

EU:s strategi för biologisk 

mångfald till 2020

2011 Stoppa förlusten av biologisk mångfald och degraderingen av 

ekosystemtjänster till 2020, och återställa dessa så långt som 

möjligt. Speglade EUs åtaganden i CBD 2010. 

EU:s handlingsplan för 

biologisk mångfald till 

2010

2006 Stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010.

Rådsslutsatser

Europeiska rådets möte i 

Göteborg 

2001 EU:s ledare åtog sig att sakta ner förlusten av biologisk 

mångfald till 2010 och att återställa habitat och naturliga system.

Europeiska 

gemenskapens strategi för 

biologisk mångfald

1998 Att förutse, förebygga och angripa orsakerna till betydande 

minskning eller förlust av biologisk mångfald vid källan, för att 

vända nedåtgående trend och förlust av biologisk mångfald 

inom och utanför EU.
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Maritime Spatial Planning (MSP) Directive 
(2014/89/EU)

Water Framework Directive (WFD) 
(2000/60/EC)

WFD 1st management cycle 
2009-2015

WFD 2nd management cycle
2016-2021

WFD 3rd management cycle
2022-2027

Marine Strategy Framework Directive (MSFD) 
(2008/56/EC)

MSFD 2nd cycle
2018

Common Fisheries Policy (CFP), reformed
Regulation (EU) No 1380/2013

Common Fisheries Policy (CFP) 
Regulation (EEC) No 2371/2002

“The Blue Paper” – Communication on an Integrated Maritime Policy for the European Union
2007

Recommendation on Integrated Coastal Zone Management 
(2002/413/EC)

Marine and Maritime Agenda for Growth and Jobs
2012

Directive (binding goals)

Soft law (not binding)

Regulation (binding act)

Birds Directive
(2009/147/EC)

Birds Directive
(79/409/EEC)

Habitats Directive
(92/43/EEC)

7th EAP 2014-20206th EAP
2002-2012

8th Environment Action Programme (EAP)
2021-2030

5th EAP
1993-2000

Biodiversity Strategy for 2030
2020-2030

Biodiversity Strategy for 2020
2011-2020

Biodiversity Action Plan
2006-2010

European Green Deal
2019-2030

Europe 2020 Strategy
2010-2020

European Maritime & Fisheries Fund 
(EMFAF) 2014-2020

European Fisheries Fund (EFF) 
2007-2013

European Maritime & Fisheries Fund 
(EMFAF) 2021-2027

Regulation on nature restoration
(EC proposal 22 June 2022)

The Eel Regulation
(1100/2007)



Vad är strategin för typ av dokument?

» Ett ”Meddelande” från kommissionen

• Ett politiskt åtagande

• Ej juridiskt bindande

• Ingen konsekvensutredning av strategin

» Rådet (alla medlemsländer) har ställt sig 

bakom strategin genom slutsatserna okt -20

» Parlamentet har ställt sig bakom strategin



Vad säger strategin?

» En del konkreta mål och ambitioner, samt KOMs
åtaganden för att genomföra dessa

» Tydliga inriktningar:

• Naturens betydelse för välbefinnande & hälsa

• Naturens betydelse för ekonomin 

• ’Business case’ för skydd av naturen 

• Natur ↔ klimat

» Huvudmål:

• Stödjer globalt mål 2050: alla världens 
ekosystem har restaurerats, är 
motståndskraftiga och skyddas i tillräcklig 
utsträckning

• EU mål 2030: Europas biologiska mångfald 
ska vara på väg att återhämta sig

» En stor uppsättning underliggande mål

Foto: sverigesnationalparker.se



1 dec 2019

Nuv. 

KOM 

tillträder

11 dec 2019

Gröna 

given

20 maj 2020

EU:s Strategi 

för biologisk 

mångfald 

2030

Ett samman-

hängande 

nätverk av 

skyddade 

områden 

En EU-plan för 

återställande av 

natur 

(Ej bindande)

Utfästelser om 

skydd

(Ej bindande)

Utfästelser om 

status
(icke-försämring och >30% 

GYBS eller positiv trend)

Mål: Rättsligt skydd av minst 

30% av EU:s landyta och 30% 

av havsområdet +ekologiska 

korridorer

Mål: Strikt skydd av minst en 

tredjedel av EU:s skyddade 

områden

Mål: Effektiv förvaltning av alla 

skyddade områden

Mål: Rättsligt bindande EU-

mål för återställande av natur. 

Icke-försämring av livsmiljöer 

och arter till 2030.

Minst 30% av livsmiljöer och 

arter ska uppnå GYBS eller 

uppvisa en positiv utveckling 

till 2030.

Lagförslag
22 juni 2022

OLF

EP och Råd
Ny lag 202?

Utfästelser 

2022

Granskning 

våren 2023

Möjliggöra trans-

formativa 

förändringar

EU för en 

ambitiös global 

agenda för 

biologisk

mångfald

Mål: Stoppa nedgången av 

pollinatörer

Mål: Minska bekämpningsmedel 

Mål: Biologisk mångfald i 

jordbrukslandskapet

VAD?

Ev. 

justeringar 

under 2023

HUR och NÄR?

Mål:3 miljarder träd..

Mål:25 0000 km fritt strömmande 

vatten..

Mål: o.s.v…….



Förslag till förordning om restaurering av natur

» Övergripande mål: genomföra restaureringsåtgärder på minst 20% av EU:s land- och 
havsområden till 2030, och alla ekosystem med restaureringsbehov till 2050

» Ekosystem-specifika mål och krav på respektive MS. Särskilt relevant för vatten:  

• Åtgärder för minst 30% av arealerna i icke-gott tillstånd till 2030, 60% till 2040 och 
90% till 2050

• Naturtyper och livsmiljöer för arter som täcks av art- och habitatdirektivet (art 4)

• Ytterligare marina naturtyper och livsmiljöer för arter (art 5)

• Krav på återetablering, upp till ”gynnsam referensareal”

• Krav på icke-försämring för alla förekomster

• Art 7 om konnektivitet i vattendrag (utan att det påverkar tillämpningen av 
vattendirektivet)

» Nationell restaureringsplan (art 11-15)

• Regler för Gynnsam referensareal (FRA)

» Uppföljning och rapportering (art 16-17)

Åtgärdsbehov

Allt sötvatten Alla Naturtyper 2019

All icke god status Restaureringsbehov

30 % naturtyp, 

50 % av det icke gott tillstånd

30 % ska restaureras



Vad har hänt  och vad händer nu?

» Beställning från Rk att analysera konsekvenserna av förslaget för Sverige 

• Inledande bedömning 22 juli; fördjupad bedömning 30 september

» Utifrån de olika myndigheternas svar har regeringen publicerat en faktapromemoria

» Miljö- och jordbruksutskottet har föreslagit att riksdagen ska lämna invändningar i ett 

motiverat yttrande till Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen med i första 

hand hänvisning till skogsbrukspolitiken.

» Utöver det finns det en formell remiss från regeringen på förslaget som ska svaras på till den 

31 oktober.

» Processen inom EU pågår och kommer drivas vidare under Sveriges ordförandeskap

https://www.regeringen.se/faktapromemoria/2022/08/202122-fpm114/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/subsidiaritetsprovning-av-kommissionens-forslag_H901MJU32
https://www.regeringen.se/remisser/2022/07/remiss-av-eu-kommissionens-forslag-till-forordning-om-restaurering-av-natur/


HaVs inledande bedömning 13 juli 2022 – exempel 
på slutsatser 

» Stor potential att kraftigt bidra till att stoppa förlusten av 

biologisk mångfald och stödja främjandet av 

ekosystemtjänster

» Ett viktigt komplement och stöd till genomförandet av 

annan lagstiftning med bäring på akvatisk naturvård, 

inkl. havsmiljödirektivet och vattendirektivet 

» Stor utmaning då SE är långt ifrån befintliga mål (stort 

behov av åtgärder) men i linje med ex. relevanta 

miljömål och Agenda 2030



Fördjupad bedömning 30 sept – slutsatser 

Kvantifierad (övergripande) redovisning av restaureringsbehov i limniska och 
marina miljöer (på aggregerad nivå efter naturtypsgrupper)

» Brist på relevanta underlag (Var finns naturtyperna? Hur stora arealer är i icke-gott 
tillstånd?) 

• Svårt att utgå ifrån uppskattningarna i artikel 17-rapporteringen 2019

• För marina naturtyper bedömdes inte tillståndet för enskilda förekomster + 
ny EUNIS-indelning försvårar bedömning

• För limniskt uppskattades ca 40% av sjöhabitaten och 10% av 
vattendragen till gott tillstånd. Stora osäkerheter och begränsningar i 
uppskattningarna av total förekomst.

» Saknas analyser av naturtypernas ”gynnsam referensareal”, för att kunna avgöra 
hur stort behovet är för att återetablera förekomster enligt artiklarna 4 och 5

» Även betinget för att leva upp till artikel 7 kräver närmare analyser om obsoleta 
barriärer



Fördjupad bedömning 30 sept – slutsatser 

» Koppling till produktion av förnybar energi

• Sannolikt inget ökat åtgärdsbehov för vattenkraft jämfört 

med dagens MKN

• MS uppmanas i första hand åtgärda s.k. obsoleta barriärer 

som inte längre behövs för t.ex. produktion av förnybar 

energi. 

• Produktion av förnybar energi kan komma att klassas som 

”tvingande allmänintresse” och därmed undantas 

förordningens krav i vissa fall (enl. KOMs förslag till reviderat 

EU-direktiv om förnybar energi från maj 2022)
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Gröna 
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20 maj 2020
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av havsområdet +ekologiska 
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Mål: Effektiv förvaltning av alla 

skyddade områden
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Icke-försämring av livsmiljöer 
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Utfästelser 

2022

Granskning 

våren 2023
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Mål: Stoppa nedgången av 
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Utfästelser om skydd och status

EU:s mål i strategin är inte bindande för enskilda medlemsländer. 
Men om målen ska nås på EU-nivå behöver alla länder bidra. 
Sverige har ställt sig bakom målen.

Kommissionens plan: 

» 2022: alla medlemsländer lämnar in utfästelser avseende vad de 
åtar sig att bidra med för att EU ska nå mål 1 och 2. 

» 2023: åtaganden diskuteras på biogeografiska seminarier utifrån 
hur och om åtagandena räcker för att nå målen på EU nivå. 
Restaureringslag förhandlas.

» 20??: eventuell lagstiftning om restaurering träder i kraft, kan 
innebära bindande krav på restaurering för länderna. Åtaganden 
om restaurering fram till 2030 bör ingå som en delmängd i 
utfästelserna för mål 1 och 2*.



Hav tar fram åtaganden utifrån Scenarier 

Scenario 1: Fortsatt 

genomförande-scenario

» Som idag (saknas riktad

finansiering för skydd och 

restaurering för berörda 

marina arter och naturtyper)

• Lova, kalkning och IAS 

fortgår som vanligt

• Vattenförvaltningen rullar 

på som idag

Scenario 2: Staten går före-

scenario

» Samma nivå som idag + 

30-50% ökning av relevanta 

statliga anslag

» Berörda naturtyper och arter 

blir en uttalad 

prioriteringsgrund 

» Statlig verksamhet går före i 

att bidra till att nå målen

• Staten tar ansvar för 

allmänna flottleder

• Statliga bolag bidrar med 

skydd och åtgärder

Scenario 3: Behovsscenario

» Åtminstone fullt 

genomförande av beslutade 

åtgärdsprogram inom 

havsförvaltningen och 

vattenförvaltningen 

» Vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram ~ 30 

miljarder, 3 miljarder specifikt 

för flottledsåterställning

Arbetsmaterial Havs- och vattenmyndigheten 2022 10 05



Åtaganden limniskt områdesskydd

» 28% av Sveriges sjöar och vattendrag omfattas idag av områdesskydd

• Den stora arealen beror till stor del på ett fåtal naturreservat med 

stora sjöarealer

» Nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga 

natur- och kulturvärden

• Tydliga nationella mål vad gäller antal skyddade områden med 

höga natur och kulturvärden

» Genomför vi strategin klarar vi målen.

Arbetsmaterial Havs- och vattenmyndigheten 2022 10 05



Utfall av Statusförbättring

» Sveriges senaste artikel 17-rapportering under art- och habitatdirektivet (2019)

» 13 st ej Gynnsam status  30% blir  +4 st

Code Name
Status 

ALP 2019

Status 

BOR 

2019

Status 

CON 

2019

Scenario 1 +1 Scenario 2 + 9 Scenario 3 +12 Scenario 1 +1 Scenario 2 + 9 Scenario 3 +12

A B C A B C A B C A B C A B C A B C

3110
Näringsfattiga 

slättsjöar
U1  ↘ U1  ↘ U1  ↘ U1  ↘ FV  → U1  → FV  → FV  → SFT IFU SFT SFT

3130 Ävjestrandsjöar FV  → U1  → U1 ↘ FV  → U1  → U1 ↘ FV  → U1  → FV  → FV  → FV  → FV  → SFT SFT SFF

3140 Kransalgsjöar  FV  → U1  → U1  → FV  → U1  → U1  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → SFF SFF SFF SFF

3150
Naturligt 

näringsrika sjöar 
FV  → U1  → U1  → FV  → U1  → U1  → FV  → FV  → U1  → FV  → FV  → FV  → SFF SFF SFF SFF

3160 Myrsjöar FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  →

3210
Större 

vattendrag
U1  ↘ U1  ↘ U1  ↘ FV  → U1  ↘ U1  ↘ FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → SFF SFF SFT SFT SFF SFT SFT

3220
Alpina 

vattendrag
FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  →

3260
Mindre 

vattendrag
FV  → U1  ↘ U1  ↘ FV  → U1  ↘ U1  ↘ FV  → U1  → U1  → FV  → FV  → FV  → IFU IFU SFT SFT

Arbetsmaterial Havs- och vattenmyndigheten 2022 10 05



Utfall av Statusförbättring

Sveriges senaste artikel 17-rapportering under art- och habitatdirektivet (2019)

22 ej gynnsam status 30% ger 7 st

Scenario 1 +1 Scenario 2 + 9 Scenario 3 +10 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

kod species name ALP BOR CON
Ansvarig 
Myndighet

A B C A B C A B C A B C A B C A B C

1095 havsnejonöga U2  ↘ HaV U2  ↘ U2  ↘ U2  ? ? ?

1096 bäcknejonöga FV  ↗ FV  → HaV FV  ↗ FV  → FV  ↗ FV  → FV  ↗ FV  →

1099 flodnejonöga U1  → U1  → HaV U1  → U1  → FV  → FV  → FV  → FV  → SF SF SF SF

1106 lax U1  ↗ U1  ↗ HaV U1  ↗ U1  ↗ FV  → FV  → FV  → FV  → SF SF SF SF

1109 harr FV  → FV  → HaV FV  → FV  → FV  → FV  ? FV  → FV  ? ? ?

1130 asp U2  ↗ HaV U2  ↗ FV  → FV  → SF SF

2492 siklöja U1  → HaV U1  → ? ? ? ? ?

5080 vårsiklöja U2  ? HaV U2  ? ? ? ? ? ?

6353 sik FV  → FV  ↗ U2  → HaV FV  → FV  ↗ U2  → FV  → FV  ↗ U2  → FV  → FV  ↗ U2  → ? ? ?

6963 nissöga FV  ↗ FV  → HaV FV  ↗ FV  → FV  ↗ FV  → FV  ↗ FV  →

6965 stensimpa U1  → FV  ↗ HaV FV  → FV  ↗ FV  → FV  → FV  → FV  → SF SF SF

1831 flytsvalting FV  → U2  ↘ HaV FV  → U2  → FV  → FV  → FV  → FV  → SF SF

1833 sjönajas FV  → U2  → HaV FV  → U2  → FV  → U2  → FV  → FV  → SF

1940 småsvalting U2  → HaV U2  → FV  → FV  → SF SF

1942 hänggräs U2  → HaV U2  → U2  → U2  →

1966 ävjepilört U2  → HaV U2  → FV  → FV  → SF SF

1977 venhavre FV  → HaV FV  → FV  → FV  →

1029 flodpärlmussla U2  → U2  ↘ U2  ↘ HaV U2  → U2  ↘ U2  ↘ U2  → U2  → U2  → U2  → U2  → U2  → IF IF IF IF

1032 tjockskalig målarmussla U2  ↘ U2  ↘ HaV U2  ↘ U2  ↘ U2  → U2  → U2  → U2  → IF IF IF IF

1091 flodkräfta U2  ↘ U2  ↘ HaV U2  ↘ U2  ↘ U2  ↘ U2  ↘ U2  ↘ U2  ↘ ? ? ? ?

1383 hårklomossa FV  → FV  → HaV FV  → FV  → FV  → FV  → FV  → FV  →

Arbetsmaterial Havs- och vattenmyndigheten 2022 10 05



Frågor?


