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Uppdrag till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att beskriva Sveriges
arbete med bevarande av biologisk mångfald utifrån bevarandemål för
landmiljön i den strategiska planen för biologisk mångfald som antogs vid
CBD:s partsmöte i Nagoya 2010

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att, efter
samråd med Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Miljö-
målsberedningen, beskriva och sammanställa tillgänglig information om
Sveriges arbete med bevarande av biologisk mångfald i landmiljön utifrån
delmål 11 i den strategiska plan som antogs vid partsmötet i
konventionen om biologisk mångfald i Nagoya 2010 .

Naturvårdsverket ska vara redovisningsansvarig för uppdraget som ska
redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) med kopia till
Landsbygdsdepartementet senast den 31 mars 2012 .

Bakgrund

Under Konventionen för biologisk mångfalds partsmöte i Nagoya 2010
antogs en strategisk plan för biologisk mångfald för perioden 2011-2020 .

Partsmötet uppmanar parterna att bl .a. utveckla nationella och regionala
mål, genom att använda den strategiska planen som ett flexibelt ramverk,
i enlighet med nationella prioriteringar och genom att ta bl .a. globala mål
och status och trender för biologisk mångfald i landet i beaktande, för att
bidra till att nå de globala målen samt att rapportera om detta vid
partsmötet .

Den strategiska planen innehåller 5 strategiska mål, A-C "strategic goals"
och 20 delmål, 1-20 "targets" .
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Det strategiska målet C, syftar till att förbättra statusen för biologisk
mångfald genom säkerställande av ekosystem, arter och genetisk
variation. Under det strategiska målet finns bl .a. delmål 11 om att till
2020 ska minst 17 % av landområden och sötvattensområden samt 10
av hav- och kustområden vara bevarade, särskilt sådana områden som är
viktiga för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, inom ekologiskt
representativa och väl sammanhängande system av skyddade områden
och andra områdesbaserade bevarandeåtgärder. Områdena ska enligt
planen vara integrerade i landskapet och bevarandet ska vara effektivt
och lokalt förankrat .

Regeringen beslutade den 13 oktober 2011, att ge Miljömålsberedningen
i tilläggsuppdrag att senast till den 15 juni 2014 ta fram ett förslag till en
strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning för att uppnå relevanta
delar i generationsmålet och miljökvalitetsmålen . Miljömålsberedningen
ska i sitt arbete bland annat beakta överenskommelsen från Nagoya .
Redovisningen av det nu aktuella uppdraget kan därmed användas som
underlag för Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en
långsiktigt hållbar markanvändning .

Uppdraget
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska, efter samråd med Jordbruks-
verket, Sveriges lantbruksuniversitet och Miljömålsberedningen, beskri-
va och sammanställa tillgänglig information om Sveriges arbete med
bevarande av biologisk mångfald i landmiljön utifrån det bevarandemål
(delmål 11) som antogs vid partsmötet i konventionen om biologisk
mångfald i Nagoya 2010 . Rena vattenmiljöer omfattas inte av detta
uppdrag .

Redovisningen ska innehålla dels en översiktlig bedömning av i
sammanhanget relevanta formella och icke formella skyddsinstrument
och bevarandeinstrument. Redovisningen ska även innehålla en
bedömning av i vilken utsträckning olika typer av ekosystem, såsom
olika skogstyper, odlingslandskapets naturtyper, våtmarker, fjäll, m .m .
omfattas av dessa instrument, inklusive en redovisning av instrumentens
inbördes fördelning . I bedömningarna bör även den rumsliga (spatiella)
dimensionen ingå genom att underlaget redovisas fördelat på olika
geografiska regioner . Tillgänglig vägledning om innebörden av den
strategiska planen från Konventionen om biologisk mångfald ska
beaktas .

Myndigheterna ska göra en jämförande bedömning av hur några andra
medlemsstater inom EU avser att hantera frågan om vilka olika
bevarandeåtgärder som bidrar till att uppfylla kriterierna för bevarande
enligt delmål 11 i den strategiska planen . Om inte ett tillräckligt antal
EU-länder hunnit anta nationella mål med hänvisning till



överenskommelsen från Nagoya kan den jämförande bedömningen i
stället baseras på hur skyddade områden i relevanta internationella
rapporteringar redovisas .

På regeringens vägnar

Michael Löfroth

Likalydande till

Skogsstyrelsen

Kopia till

Statens jordbruksverk
Sveriges Lantbruksuniversitet
Miljömålsberedningen (M2010 :04)
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