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Datum 
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4.5.17-17375/2022 

 

  

  

Regeringskansliet 

Miljödepartementet  

m.remissvar@regeringskansliet.se  

 

Underlag om lokal och regional klimatomställning 

inför den kommande klimatpolitiska 

handlingsplanen  

(Ert diarienummer M2022/01830) 

Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda rapport. 

Jordbruksverket yttrar sig enbart om förslag som ligger inom våra ansvarsområden.  

Utifrån ett längre tidsperspektiv är Jordbruksverket positivt till förslaget om en 

breddning av återvätningssatsningen. På kort sikt anser vi att innan man gör 

satsningar för att öka efterfrågan på återvätning bör man säkerställa att det finns 

tillräckligt med tillgängliga medel samt kapacitet hos myndigheterna att förverkliga 

de projekt som är aktuella i dagsläget. Det är också viktigt att utvärdera de 

satsningar som precis startats innan förändringar införs. 

Jordbruksverket anser att det generellt är viktigt med ökad vägledning och 

kompetenshöjning kring markavvattningsföretag. Det gäller både för aktiv 

förvaltning av markavvattningsföretag samt kring tillvägagångssätt när det är 

aktuellt att göra förändringar. Jordbruksverkets möjliga roll när det gäller 

återvätning av skogsmark bör vara att ge stöd till andra aktörer när det gäller 

utarbetande av information och underlag. 

 

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Tobias Markensten 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Ida 

Lindblad Hammar, Olof Johansson, Anna Blomquist och Sara Sundelius deltagit. 

Christina Nordin Tobias Markensten 

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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Kopia till:  

Näringsdepartementet 

 


	Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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