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Remissvar gällande EU-kommissionens förslag till förordning om 
restaurering av natur. Diarienummer: M2022/01470   
   
Inlandskommunernas ekonomiska förening (IEF) längs Inlandsvägen och Inlandsbanan. 
IEF verksamhetsområde sträcker sig från Kristinehamn längs inlandet till Gällivare är 
medlemmar i föreningen och har till uppgift att bevaka inlandskommunernas intresse och 
driva de frågor som är gemensamma och driva utvecklingen framåt till gagn för 
företagandet och servicen för våra innevånare i kommunerna. vill avge följande 
remissvar.    
  
I förslaget så utgår man mestadels från att ange målen i procenttal utifrån dagens nivåer. 
Det är djupt oroande att man använda procenttal i stället ange i absoluta tal. Den 
region/land som nått långt och presterat väl i arbetet att kunna kombinera målen för 
produktion och miljöbehovet att vara en fungerande kolsänka. Redan ett krav på 5–10 % 
kan göra det omöjligt för sådana regioner. Tanken borde i stället vara att vi inom 
EU/Europa når en gemensam nivå för klimatpåverkan. Det innebär då säkert att 
eftersläpande länder behöver ett mer krävande beting.  
  
Vår region har ett stort behov av att samverka med naturen för att ge utkomst till vår 
befolkning. Landskapet är till stor del ett småbrutet jord- och skogslandskap. Jord och 
skogsföretagarna är starkt beroende av vad som produceras av landskapet och att bruka 
det på ett hållbart sätt. Hållbarhetsaspekten gynnas inte av att man sätter av mer arealer. 
De avsatta ytorna måste på sikt skötas. Hur skulle det se ut om parker runt om i Europa 
skulle ”sköta sig själva”. Samma gäller för hagmarker och skogsmarken för att bli så bra 
kolsänka och bra rekreationsområde. Hanterar man natur-resurserna på ett bra sätt så 
skapar det underlag för regionens innevånare att få en utkomst samt att området blir 
attraktivt för stressande storstadsboende. Många regioner har redan ett väl fungerande 
ekosystem som redan i sig innehåller skyddsvärda biotoper.  
  
Vi vänder oss mot ingreppet om rådigheten över jord och skogen. Det måste vara en 
angelägenhet som skall skötas regionalt/nationellt. All planering och ingrep ska ske utgå 
från ägande- och brukandesätten och att den lokal kunskap för området utgöra basen för 
utvecklingen av bland annat biologiska mångfalden.    
  
För övrigt instämmer vi i Europaforum Norra Sveriges (EFNS) remissvar.  
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