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Yttrande över Artskyddsutredningens betänkande SOU 
2021:51 Skydd av arter — vårt gemensamma ansvar 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 28 juni 2021 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande. 

Artskyddsutredningen har haft två huvuduppdrag, dels att se över artskyddsförordningen med 
fridlysningsreglerna, dels att förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och 
lagföra artskyddsrelaterad brottslighet. Utredningen är mycket omfattande och ger en god bakgrund om 
artskydd m.m. både nationellt och internationellt.  

Inledningsvis kan SGU konstatera att det inte ingick i utredningens direktiv att ta hänsyn till exempelvis 
gruvnäringens förutsättningar i förhållande till ett förstärkt artskydd.  

Med hänsyn taget till direktivets utformning förstår SGU att det inte har gjorts någon konsekvens-
bedömning för gruv- och mineralnäringen i Sverige. SGU bedömer dock att förslaget kan medföra 
allvarliga konsekvenser för såväl gruvnäringen som täktindustrin i Sverige. En sådan konsekvensanalys 
är nödvändig att göra och resultaten från en sådan behöver beaktas, innan en lagförändring genomförs. 

Tillgång till råvaror är en förutsättning för samhällets uppbyggnad och utveckling, för klimat- och 
energiomställning (exempelvis vindkraftparker och anläggningar för koldioxidlagring) samt av 
strategiska skäl. Råvaruförsörjningen kan inte mötas med återvinning och därmed blir gruvor och täkter 
nödvändiga under överskådlig tid. 

SGU ställer sig dock positiv till att fågeldirektivets och livsmiljödirektivets olika förbudsregler föreslås 
implementeras i separata bestämmelser. Det ger förutsättningar för att direktiven kan tillämpas som EU 
avsett.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anneli Wirtén. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även avdelningschefen Kaj Lax och enhetschefen Erika 
Ingvald deltagit. Utredaren Peter Åkerhammar har varit föredragande. 
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