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Till regeringen, att: statsrådet Skog

Skrivelse om EU-kommissionens förslag till Aktionsplan för
förbättrad implementering av EU:s fågel- respektive art- och
habitatdirektiv
Bästa Karolina,
Naturskyddsföreningen skriver till dig för att dela med sig av våra synpunkter rörande EUkommissionens förslag till Aktionsplan (Action Plan for Nature, People and Economy),
vilken kommer att vara en agendapunkt på förestående möte i Miljöministerrådet. Vi
inbjuder dig att ta våra synpunkter under nogsamt övervägande, inför formulerandet av
regeringens uppfattning och position vid detta möte.
Över hela linjen är Europas natur och biologisk mångfald fortsatt utsatt för hård press och
tillbakagång. Vi välkomnar därför denna aktionsplan som tar upp viktiga luckor och brister
i den hittillsvarande implementeringen av EU:s primära regelverk på detta område, de två
rubricerade direktiven. Aktionsplanen innebär ett positivt bidrag från EU-kommissionen till
att rädda hotade naturtyper och arter i Europa. Det förnyade åtagandet att verkligen få till
ett fullödigt bidrag till Natura 2000-nätverket, och att få fram antagna bevarandeplaner för
varje Natura-område, har särskilt stor vikt.
För att aktionsplanen verkligen ska bli framgångsrik krävs att medlemsländerna nu
förstärker och vässar sina insatser och åtgärder, i syfte att möta det åtagande som planen
innebär för varje land. Med andra ord gör ”sin del” i att genomföra planen.
Miljöministermötet i juni blir ett viktigt tillfälle att uttrycka ditt och Sveriges fullhjärtade
stöd för denna plan, inklusive att bekräfta åtagandet att genomföra Sveriges del av
åtgärderna i denna.
Samtidigt är det viktigt att ministrarna uttryckligen erkänner att implementeringen av
aktionsplanen allena inte kommer att vara tillräckligt för att nå målet om att hejda förlusten
av biologisk mångfald till 2020, och som en följd av denna slutsats kräva att kommissionen
vidtar erforderliga kompletterande åtgärder i syfte att säkerställa att EU:s mål i Strategin för
biologisk mångfald verkligen nås. Sådana kompletterande åtgärder bör särskilt inkludera:
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Adressera de omfattande och djupa bristerna i den gemensamma
jordbrukspolitiken (CAP), vilken behöver radikalt förnyas i syfte att säkerställa att
den är helt i linje med de antagna biodiversitetsmålen.
Etablera ett nytt ramverk i syfte att uppmuntra och driva restaurering av
områden/regioner med utarmad natur och landskap, i form av ett ”Trans-European
Network for Green Infrastructure (TEN-G). Detta för att adreesera det
grundläggande problemet med att Natura 2000-områden tyvärr ibland, eller tom.
ofta, omges av ett tämligen – från ett biologisk mångfaldperspektiv – utarmat och
därmed ”fientligt” landskap. En sådan satsning på grön infrastruktur kommer att
förbättra konnektiviteten mellan Natura 2000-områdena och dessas naturtyper och
bestånd av arter, och därmed hela nätverkets ekologiska funktion och resiliens. Vi
behöver knappast påminna dig om att Sverige redan ligger en bit fram inom detta
område grön infrastruktur, vilket vi starkt uppskattar. Men nu gäller det hela EU!
Genomföra en rejäl analys av de finansiella behoven beträffande att nå EU:s
biodiversitetsmål, och att säkerställa en utökad finansiering av förvaltningen av
Naturanätverket genom EU-budgeten. Detta bör inkludera en förbättrad möjlighet
att spåra Natura 2000-relaterade utgifter i EU-budgeten.
Addressera det stora och växande problemet med nedgången av naturliga
pollinerare, genom att ta fram och lansera ett ”pollinerarinitiativ” inom EU.

Det är enligt vår mening av avgörande vikt att dessa frågor tydligt finns med i de
rådsslutsatserna från det kommande ministermötet. Vi står till ditt förfogande för ytterligare
information och underlag, samt för att dryfta detta närmare vid ett särskilt möte. Vi skulle
då närmare kunna ta upp var de största utmaningarna ligger på hemmaplan när det gäller att
nå målen i såväl de båda direktiven som i EU:s biodiversitetsstrategi.
Vänligen,

För Naturskyddsföreningen

Johanna Sandahl, ordförande
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