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i Med reservation
för ev ändringar

I,T.ARX- OCE PLÄNUINISTER
GöREI. TETIRDIN

Anförande vid Bveriges Lantbruksunivergitets konferens plora-
och faunavård -9t, den 28 april 199,1 i Uppsala

Vid denna konferens L992 talade Olof Johansson på temat rtReger-
ingens strategi för bevarande av biologisk mångtald,,. nn sååan
samlad strategi har nu lagts fram av regeringen och antagits av
riksdagen hösten L993. Jag viII presentåra huvuddragen j- dennastrategi för er, med tonvikt på dagens tema frBiologisk nångfaldi våtmarker, sötvatten och bräckvattenil och på minä särskilda
ansvarsområden i regeringen, niljöfrågorna i den byggda miljön.
Det finns starka etiska motiv för att bevara naturens varia-
tionsrikedom. Vi har nänligen ingen rätt att utrota andra arterutan vi har ett ansvar att tilfsä att våra barn kan fd å;r;-;;-niljö som är minst lika rik som nu. Biologisk mångfald är också
en förutsättning för att ekosystemen skall fungerå långsiktigt
och därmed också en förutsättning för att vi s[aII kunna övei-leva som människor. Betydelsefulla ekonomiska verksamheter
bygger på naturens rikedom i form av arter och gener. Det finnsgoda skäl att anta att ett håIlbart jordbruk, sfogsbruk ochfiske kräver en stor artrikedom.

Utgångspunkten för regeringens niljöstrategi är att alla isanhället har ett ansvar för att skapa en hålltrar utveckling
och bevara den biologiska nångfalden. Därför skall, som det
sägs i regeringens proposition, niljönålen ges samma vikt och
betydelse som enskilda ekonomiska överväganden. Vad betyder
det?

Jä, det betyder bland annat att vi alla måste komma till insikt
om att de sanhällsekonomiska systemen endast kan fungera lång-
siktigt on de tråtts inom de ramar som de ekologiska iystemen
sätter upp. I praktiken nåste vår konsumtion av naturresurser
anpassas tiII vad som är möjligt utan att den biologiska mång-
falden utarmas. Det är svårt. Vi vet inte var dessa gränser går
idag, därför måste vi konsekvent tillänpa försiktiqnåts-
principen när vi gör awägningar mellan de ekonomiika intres-
sena och niljönåIsättningarna.
Dessa awägningar framställs ofta som en konflikt, men jag tror
att den konflikten är mycket överdriven. Med en offensiv niljö-
politik är jag övertygad om att vi kan utveckla och stärka det
svenska samhället samtidigt som vi niljöanpassar det.

BioTogisk nångfald i våtmarker, sötvatten och brackvatten

Den svenska naturen består till stor de1 av våtmarker, söt-
vatten och brackvatten.

Våtnarkerna har under de senaste tio åren givits ett al1t star-
kare skydd allt eftersom kunskapen om deras betydelse för många
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av landets djur och växter ökat. Från och med den 1 januari iår är markawattning förbjuden i större delen av södia ochmellersta Sverige. Sarntidigt har tillämpningen av tillstånds-plikten för markawattning skärpts, och yttårligare skärpningar
diskuteras för närvarande inom ramen för den nyå miljöUalXen]
Det är intressant att notera att denna utveckling hai följts aven positiv utveckling inom bland annat skogsbrukåt som aIlt mergår ifrån markawattning. Istället utvecklas nu
skogsbruksmetoder på våta marker.

Våra stora vattendrag har sedan seklets början utsatts för
betydande ingrepp genom vattenkraftsutbyggnad. En viktig för-
nyelsebar energikäIla står därigenon ti1I vårt förfoganäe.
Santidigt har det inneburit en utarnning av de rinnande vattnen
som livsniljö för många djur och växter. De kvarvarande stora
älvarna har nu skyddats ned stöd av naturresurslag€tr, vilket
har stor betydelse för den biologiska nångfalden. Idag har enutredning presenterats med namnet ttVilka vattendrag sla skyd-
das?rr Utredningen innehåIler dels principer och föislag, aätsbeskrivning av vattenonråden. För första gången har utbyggnads-
intressena och bevarandeintressena komrnit-övårens on atl-gtira
ett stort inventeringsarbete för att öka kunskaperna on båvar-
andevärdena i outbyggda vattendrag. Detta beräknas ta cirka tvåår, därefter kan vi ia stäIlning tiff behovet av ökat skydd.

Många Iänders fiske i östersjön, världens största brack-
vattenhav, utövas i ett känsligt ekologiskt system som förtillfäIlet är svårt stört. Det har undär det lenaste året visatsig på ett mycket tydligt sätt i den svåra situationen för den
naturreproducerande laxen i östersjön, liksour nedgången i
torskbestånden. Vi har tidigare idåg hört om de åf.gaiaer son
vidtas och som planeras från svensk sida för att fårsöka rädda
östersjölaxe!. Jag vill understryka att regeringen ser mycket
allvarligt på situationen och föIjer utvec[fingän noga för att
snabbt kunna vidta ytterligare åtgärder om så behövs.

BioTogisk nångtald i tätorterna
En ofta bortglömd del av den biologiska urångfalden är parker
och grönområden i tätorter och tätorternas närhet.

De senaste åren har andelen obebyggd mark i tätorterna minskat
med nästan en sjättedeI. Det finns flera allvarliga hot, mot
grönstrukturen: Tätortsutbyggnaden där bland annat bebyggelse
och infrastruktur tar obebyggd mark i anspråk, leder til1 att
parker och grönområden fragrnenteras och exploateras, barriär-
effekter uppstår, föroreningar och bullerstörningar tillkornmer.

Grönstrukturen har förutom en ekologisk betydelse, även en 
,kuIturel1 och social betydelse. Stadens kulturlandskap med

trädgårdar, parker, kyrkogårdar utgör vardagsnatur föi cirka 85
procent av befolkningen idag. Dess värden är i hög grad knutna
ti1l människors behov av att få se en rikedom av växter och
djur som ger upplevelser, avkoppling, spänning och insikt, on
kretsloppen i naturen. Även anlagda och kulturprägIade områden
i städer invaderas av vilda arter av växter och djur, som kan
utnyttja de speciella nischerna. Koltrasten har flyttat tiI1
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stan. TornfaLken häckar i niddarholurskyrkan och i Stockholms
Ekopark, den blivande nationalstadsparken, hoar Karl-Edvard,
berguven som bosatt sig på en äIdre byggnad inom gasverks-
området vid Husarviken.

I regeringens strategi för biologisk mångf
betydelsen av den biologiska mångfalden i
byggda miljön.

ald har vi lyft fram
våra tätorter och den
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Det är viktigt att grönstrukturen ges ett egenvärde i den
fysiska planeringen. Regeringen gav plan- och byggutredningen
tilläggsdirektiv att utreda förslag ti11 förstärkt skydd f8r
grönområden och parker. Föfslaget år nu ute på remiss och ingår
i betänkandet "Miljö och fysisk planering'r. Utredningen visai
att grönonråden hittills haft en mycket svag stäIlninq i lag-
stiftningen och i praktiken.

Det bör vara lika sjäIvklart för en kommun att planera för en
fungerande rrgrön infrastrukturrr som det är att planera för
kommunikationer och bebyggelse. Bygg med naturen och de ekolog-
iska sambanden som utgångspunkt och förstärk svaga ekologiska
samband i redan bebyggda niljöer! Gör det till ett nåI i
planeringsarbetet att ha en god til1gång till grönonråden för
stadsborna och ett biologiskt nätverk för djur och växter. på
så sätt kan den biologisla nångfalden i vårå tätorter bevaras
santidigt som en stor del av Sveriges befolkning får en nära
och rik kontakt med naturen.

Genom niljö- och naturresursdepartementets förslag till en
nationalstadspark för Haga-Brunnsviken-Djurgården viII vi
skydda ett unikt natur- och kulturområde i hjärtat av en stor-
stad. Genom att föra in en ny paragraf i Naturresurslagen
speciellt för rrnationalstadsparkerft ger vi också uttryck för
att kultur- och naturvärden i parkniljöer kan vara av riks-
intresse och kan därmed kräva ett långsiktigt skydd på sanma
sätt som gällt naturvården sedan 1909! Förslaget har nyligen
varit ute på remiss och remissinstanserna har huvudsakligen
varit mycket positiva och konstruktiva. Regeringen planerar en
proposition i frågan inom kort.

StrandskyddeX

Den förstärkning av strandskyddet som regeringen föreslagit i
sin proposition om strandskydd som nyligen lagts titl riksdagen
kommer att ha stor betydelse för den biologiska rnångfalden.
Stränder är särskilt betydelsefulla eftersom övergången mellan
land och vatten, som aIIa brytningszoner i naturen, hyser ett
rikt djur- och växtliv. I dessa områden hittar vi ofta också de
så viktiga våtmarkerna. Den särskilda niljö som landhöjnings-
stränderna skapar i norra Sverige måste värnas som unika i ett
europeiskt perspektiv.

Förstärkningen innebär att syftet med strandskyddet utökas till
att också omfatta bevarandet av goda livsvillkor för växt- och
djurlivet. Det innebär att exploatering av mark elLer vatten
inte är til}åten utan hänsyn till områdets betydelse för mång-
falden.
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Jag vill här samtidigt erinra om att de varierande förhållan-
dena i olika delar av landet ger ett utrymme för en merdifferentierad tiI1änpning av strandskydäsbestämmelserna.
I.nånga glesbygdsområden med låqt bebyggelsetryck och medriklig tillgång på sjöar och vattendråg-bör del finnas möjlig-het.att anpassa tillänpningen av de generella reglerna till
regionala och Iokala förhå1Ianden. I sådana onrååen bör t.ex.
permanentbostäder i strandnära lägen kunna medges utan att
a1lnänhetens intresse av tillgång ti11 attraktiva strandområden
inskränks på ett oacceptabelt sätt. I propositionen om strand-
skyddet bedömer regeringen därför att det i sådana glest
befolkade områden bör vara möjligt att tillämpa besf.ämnelserna
mer differentierat.
En grundläggande förutsättning för detta är enligt proposi-
tionen att Iänsstyrelse och kommun i sanråd nar ånalyserat
strandskyddets omfattning och tillämpning i den kommunala över-siktsplaneringen. Strandområden i tätorternas närhet bör ävenfortsättningsvis ha ett starkt skydd. Riksintressanta kust- och
skärgårdsområden eller områd.en av riksintresse för naturvård,friluftslj-v och kulturmiljövård son utpekats i Naturresurslagenskall inte kopma i fråga för en mer differentierad tillänpnirg.
Jag vill också betona att ny bebyggelse, son medges i områden-
som bedöms länpliga ned stöd av en antagen översiktsplan, intefår hindra friluftslivet el1er innebära-steg"visa insiräniningarför tillgängligheten. Regerin§rens bedömning i fråga om stranå-
lkyddet syftar ti1l att med bibehållet starkt stråndskydd skapaförutsättningar för en utveckling av bebyggelse i glesbygds-
kornmunerna.

En nationeTT vision - Sveriqe 2OO9

Den biologiska nångfalden har fått en framträdande roII i den
skiss till nationell vision som Boverket tagit fram i vår. Den
nationella visionen kopplar på ett spännande sätt ihop utveck-
lingen på landsbygd och i tätort, med sikte på hur vi ska få en
uthållig utveclling. Kunskaper, t.ex. karteringar och vege-
tationsdata, nåste kombineras med strategier f8r genonföiande
av en vision. Avgörande för att kunna ta optinal hänsyn ti11
naturmiljön och den biologiska rnångfalden är att dessa värden
är väI dokumenterade. TilI denna dokumentation bör höra en
biogeografisk analys som redovisar inte bara varje områdes
enskilda värde utan också deras funktion, samband och helhet.

Boverkets skiss tiIl vision trsverige 2OO9rr är en de1 i ett
större arbete med en gemensam vision för Iänderna runt öster-
sjön sorn jag tog initiativ till för två år sedan. Den process
son därigenom startat kan tyckas lite trög ibland, men ändå
nycket fruktbärande. Även i länderna på andra sidan östersjön
finns både niljöproblem och fantastiska naturområden. Vi måste
bygga upp visioner, och inte bara ägna oss åt att fokusera
problernen.

Konventionen om bioTogisk mångtald
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Slutligen vilI jag redogöra för arbetsläget i konventionen ombiologisk mångfald, bådå hur arbetet fortskrider i sverig" o"t,hur det internationella arbetet utvecklas.
f Sverige har, som vi tidigare idag hört, arbetet med en land-studie om biologisk mångfald qått in i sitt slutskede. på Uisisav landstudien skall aktionsplaner för bevarande och håIlbartnyttjande av mångfalden utartetas, i första hand av de areellanäringarnas sektormyndigheter. Det är ett 1ed i utvecklingen avsektoransvaret för niljöarbetet. Skogsstyrelsen, Fiskerivärketoch Jordbruksverket kommer att få i uppdiag att utforma sådana
handl ingsprogiram.

Med hänsyn till vad jag sagt tidigare om den bebyggda miljön
kornmer även Boverket att ges ett notsvarande uppäiäg.Ett centrum för biologisk rnångfaldsforskning äi-på iäg attinrättas. Syftet ned detta är att skapa goda förutsät{,ningarför att 1ösa de ofta komplexa problem- son är förknippade nedatt utveckla ekologiskt anpassade metoder för bruk åv natur-resurser. Lantbruksuniversitetet har mot bakgrund av sittansvarsonråde en särskilt viktig rol1, men aät ar viktigt attbetona att detta centrum skall iungera son ett nätverk nellanalla forskningsinstitutioner i lanået som forskar kring pro_blenkonpleJet biologisk nångfald i alla dess led, från-giund_
läggande biologisk forskning tilI samhäIlsvetensiaplig åchekonomisk forskning. Målsätiningen bör vara att ta fram kon_kreta underlag för ekologiskt riktiga sanhäIlsbes1ut.

På det internationella planet har nyligen håIlits ett veten-skapligt möte kopplat tilt konventiänen om biotogisk ,anti"fa.Mötet behandlade bI a frågor kring identifiering av veten-skapliga program och internationellt samarbete när det gä1lerforskning, tekniker och know-how. Från svensk sida framhöIlsvikten av att integrera arbetet med biologisk nångfald isektorerna och att konventionen står på två ben: ievarande ochhåI1bart nyttjande av biologisX urångfäla.

I Sverj-ge har regeringen för avsikt att inom kort inrätta ensärskild vetenskaplig rådgivande kommitt6 som skal1 ha tilIuppgift att utgöra kontaktlänk mel1an forskningen i Sverige ochregeringen, med särskild vikt vid arbetet i den vetenskapiig.
komnitt6n under konventionen. Kommitt6n knyts till Natur-historiska Riksmuseet för att markera den betydelse regeringenfäster vid taxonomins ro11 i arbetet rned att Levara aen fioiog-iska nångfalden. Taxonomin, eller den systematiska kunskapen än
mångfaldens beståndsdelar i form av artär och gener, behöverges en ner aktiv ro11 i arbetet med biologisk nångfa1d. Jagtror att det är särskilt viktigt att öka kontakteina mellanarbetet med att öka-kunskapen om vilka arter vi har, och den
användning de kan få för näringsliv och samhäI1e. Jag skullevilja se en renässans för den linn6anska traditionen] där både
sökandet efter biologisk kunskap och nya biologiska resurservar ledstjärnor i taxonomens arbete. Här kan Riksmuseet spela
en central ro1l, både i Sverige och på det internationellåplanet i biståndsarbetet.

Sorn j- många andra sammanhang är det en rad åtgärder ochkontakter som krävs för att hantera den biologisfa mångfalden
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på ett bra sätt. En hög konpetens, som ni här står för, är
viktig i samrnanhanget, och en allmän medvetenhet så att fråg-
orna kan uppnärksarnrnas i olika samnranhang är också viktiga. Ett
samarbete mellan forskare, naturvårdare, fältbiologer, hem-
bygdsföreningar och politiker kan ge oss en bra grund att stå
på.
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