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 Äntligen dags att restaurera Europas natur 
- Stöd EUs förslag till restaureringsförordning 

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF välkomnar EU:s nya 
förslag till restaureringsförordning som sätter upp bindande krav för 
restaurering av skadade naturområden i Europa. Trots höga ambitioner och 
lagkrav har EU:s medlemsländer inte lyckats stoppa förlusten av biologisk 
mångfald och många arter och ekosystem riskerar att försvinna. Det är hög 
tid att agera för att hejda utarmningen av den biologiska mångfalden och 
återskapa friska ekosystem i Europa. 

Torka, översvämningar, pandemi och nu krig i Europa - kriserna avlöser 
varandra. Samtidigt pågår klimat- och naturkrisen i oförminskad skala. 
Försvagade ekosystem är känsligare för störningar än frisk natur med hög 
biologisk mångfald. Att bevara, återskapa och skydda naturmiljöer både på 
land och i vatten är avgörande för att rädda den biologiska mångfalden. 
Restaurering av skadad natur är dessutom en nyckel till att trygga den 
långsiktiga livsmedelsproduktionen, klimatanpassa samhället och förbättra 
folkhälsan. Genom att restaurera skadad natur och återskapa naturliga 
processer och funktioner i det brukade landskapet säkrar vi viktiga 
ekosystemtjänster som är centrala för vår överlevnad och en grundval för 
ekonomin. Restaurering skapar jobb och tillväxt och ger på sikt betydligt 
högre inkomster än kostnader. Ett flertal ekonomiska studier visar att 
vinsterna med att restaurera skadade ekosystem är 8-10 gånger högre än 
investeringskostnaderna1. 

Inom EU finns redan en gemensam strategi för att bevara unionens 
biologiska mångfald. Men strategin innehåller endast frivilliga mål för 
restaurering och naturskydd. Dessutom räcker det inte att bara skydda fler 
och större naturområden. För att vända den negativa trenden för den 
biologiska mångfalden, lösa naturkrisen och dämpa negativa klimateffekter 
måste vi även återställa skadade områden. Därför är det mycket positivt att 
den nya restaureringsförordningen kommer med bindande och tidsbestämda 

 

1 European Union, 2022. Restoring nature - For the benefit of people, nature 
and the climate..  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95311c9d-f07b-11ec-
a534-01aa75ed71a1  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95311c9d-f07b-11ec-a534-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95311c9d-f07b-11ec-a534-01aa75ed71a1
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krav på att restaurera och återställa skadade natur i hela Europa. Den nya 
förordningen innebär även att alla EU:s medlemsländer ska ta fram 
nationella restaureringsplaner. Målet är att restaureringen ska vara så 
effektiv som möjligt och bidra både till bevarande av biologisk mångfald och 
klimatnytta.   

Syftet med EU:s nya restaureringsförordning är att få till stånd nödvändiga 
restaureringsåtgärder som bidrar till att unionens mål om 
utsläppsminskningar och klimatanpassning uppnås, som återställer den 
biologiska mångfalden och möter EU:s internationella åtaganden. Ett 
konkret, övergripande mål i den nya förordningen är att 20 procent av EU:s 
land- och havsområden ska restaureras till 2030. Förordningen ställer 
dessutom krav på att alla ekosystem i behov av restaurering ska ha åtgärdats 
och skyddats från ytterligare skador innan 2050. Förutom dessa 
övergripande mål om storskalig restaurering innehåller den nya 
restaureringsförordningen tidsatta mål och indikatorer för en rad olika 
livsmiljöer och arter. Möjligheten att öka kolinlagring i marken och återväta 
dikade torvmarker, öka populationer av pollinatörer, stärka urbana grönytor 
och skapa fria vandringsvägar i älvar och floder är några områden som lyfts 
speciellt. För alla naturtyper listade i annex 1 i livsmiljödirektivet gäller 
restaurering av minst 30 % av områdena till 2030, minst 60 % till 2040 och 
minst 90 % till 2050. 

Alla de olika delarna i förslaget till restaureringsförordning är av oerhörd vikt 
för att dämpa effekterna av ett förändrat klimat, öka den biologiska 
mångfalden och hjälpa oss stå emot framtida kriser. Ekosystemen kräver 
lång tid för att återhämta sig. Därför är det avgörande att den nya 
förordningen snabbt kommer på plats så att restaureringsinsatserna kan 
påbörjas i hela Europa. För att ännu effektivare kunna bidra till friska 
ekosystem och bättre klimatanpassning skulle den nya förordningen behöva 
skärpas och målen för restaurering av våtmarker i jordbrukslandskapet och 
skapande av fria vandringsvägar i Europas vattendrag förtydligas. Den nya 
restaureringsförordningen skulle även behöva kopplas tydligare till EU:s 
gemensamma fiskeripolitik för att på allvar gynna havens ekosystem. Men 
det aktuella förslaget på ny restaureringsförordning utgör i sin nuvarande 
form en stor möjlighet och en utmärkt startpunkt för att återskapa skadade 
ekosystem och öka den biologiska mångfalden i Europa. 
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Naturskyddsföreningen och WWF vill med detta brev uppmana er att verka 
för en snabb implementering av en effektiv och ambitiös 
restaureringsförordning. Vi vill se högt ställda, tidsbestämda mål för 
restaurering av natur i Europa och ett effektivt och målmedvetet 
restaureringsarbete så att skadade naturmiljöer och ekosystem kan 
återskapas. Den föreslagna restaureringsförordningen är en viktig del av 
lösningen på klimat- och naturkrisen och en nödvändig del av den gröna 
omställningen. Genom att stödja förslaget kan ni bidra till friskare och mer 
motståndskraftiga ekosystem vilket är nyckelfaktorer för vårt framtida 
välstånd och i slutändan för vår överlevnad. Vi träffas mer än gärna och 
diskuterar den nya restaureringsförordning om ni skulle vara intresserade av 
att höra mer om hur vi tänker kring förslaget! 

 

Karin Lexén   Peter Westman 

Generalsekreterare   Vice generalsekreterare  

Naturskyddsföreningen  Världsnaturfonden WWF 

  

 

 


