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Halmstads kommuns yttrande över Skydd av arter - vårt gemensamma
ansvar (SOU 2021:51)
Regeringen har utsett särskild utredare i uppdrag att se över artskyddsförordningen och ta
ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av
miljöbalken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås. Utredningen har antagit
namnet Artskyddsutredningen (M 2020:03). Utredningen överlämnar härmed betänkandet
Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51).
Denna utredning har haft två uppdrag: dels att se över artskyddsförordningen med
fridlysningsreglerna, dels att förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga,
upptäcka och lagfora artskyddsrelaterad brottslighet.
Utredningen föreslår att regelverket ses över för mer effektivt skydda och fridlysa arter för
bevarande av den biologiska mångfalden samt värna och stärka den privata äganderätten
i skogen. Tanken är att mänsklig aktivitet och arter ska kunna samexistera. Dock bedöms
denna samexistens bli svår vid vissa tillfällen och kan bli prioriteringsfall. Nuvarande
artskyddsförordningen ses över och blir nya 8 kapitlet i miljöbalken för att effektivisera och
ge arbetet större juridisk tyngd.
Artskyddsbrottsligheten är idag allvarligt hot mot arters överlevnad. Artskyddsbrotten har
ökat tydligt de senaste åren och brotten är ofta komplexa. Dessa brott är så kallade
spaningsbrott dvs de upptäcks genom aktiv spaning, tillsyn eller tips. Förutsättningarna för
att förebygga, upptäcka och lagfora artskyddsrelaterad brottslighet ska förbättras.
Utredningen föreslår en del förändringar i ansvar bland myndigheterna och förenklingar
juridiskt för att det ska bli effektivare. Den här utredningen skapar därmed bättre
förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv.
Noterbart är att allt fler forskare och experter i biologi betraktar den globala artutrotningen
som lika allvarligt hot för oss människor som klimatförändringarna.
På kommunal nivå bedöms inga större förändringar ske utan vi följer den gällande
juridiken som förändras något allt eftersom nya utmaningar uppstår.
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Kommunstyrelsen tillstyrker utredningen.

För Halmstads kommun

Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande

Mattias Rossköld, kommundirektör
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