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Yttrande över remiss från Naturvårdsverket angående 
rapport om implementering av Ramsarkonventionen 
2014-2017 (NV-06206-16) 

 

Generella synpunkter 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, anser att implementeringen av 

Ramsarkonventionen i Sverige är viktig för ett långsiktigt bevarande och ett 

hållbart nyttjande av värdefulla våtmarker. Remissen ger en bra beskrivning av hur 

arbetet med implementeringen fortskrider samt vad som återstår att genomföra för 

våtmarksarbetet generellt. SLU föreslår att rapporten kompletteras med 

förtydligande av svårigheten med och behovet av att arbeta med 

översvämningsområden i anslutning till sjöar och vattendrag. 

ArtDatabanken vid SLU utgör ”National focal point for Matters Relating to 

Scientific and Technical Review Panel (STRP)” vilket gör att det finns ett 

samarbete mellan SLU, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten när 

det gäller arbetet enligt Sveriges åtagande enligt Ramsar-konventionen. 

 

Specifika synpunkter 

I ”section 1” bör titeln på National Focal Point (STRP), Eddie von Wachenfeldt 

kompletteras. Titeln är ”Wetland Habitat Advisor”. Korrekt telefonnummer är +46 

18 672241 och E-post-adressen är ”eddie.vonwachenfeldt@slu.se”, stryk 

”Lena.Tranvik@slu.se”. 
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Sektion 2: 

I ”section 2” och/eller i anslutning till “Target 9. Wise Use” bör nämnas 

svårigheten med och behovet av acceptans för etableringen av naturliga och 

seminaturliga översvämningsområden i anslutning till sjöar och vattendrag. 

Översvämningsområden behövs för att tillvarata våtmarkernas ekosystemtjänster 

och gynna biologisk mångfald samt för att motverka negativa effekter av 

klimatförändringar. 

C2; står ”implented”; ska nog vara ”implemented” 

C5; står ” demenad”; ska nog vara “demand” 

 

F. Eventuellt kan NECD nämnas samt observationer av effekter av 

luftföroreningar i våtmarker relaterade till CLRTAP. 

 

H. stycke 3; “marshes” i Myrskyddsplanen. Vad avses med ”marshes” ?; 

Joosten & Clark (2002 rekommenderar att inte använda ordet ”marsh” då 

det kan orsaka förvirring. 

 

Sektion 3: 

Med hänvisning till de nationella miljömålen, framför allt ”Myllrande våtmarker”, 

är ingen information ifylld avseende mål när det gäller ”priority”, ”resourcing”, 

”national targets”, ”planned activities”, ”outcomes achieved by 2018” i ”section 3” 

(sid 6 - 34). Informationen om detta ställningstagande kan förtydligas genom att 

hänvisa till formuleringen t ex på raden ”National Targets (Text Answer):” i den 

inledande delen för alla 19 ”Targets”. 

Target 12 – Restoration: Här borde nämnas om forskningen rörande 

restaurering av våtmarker efter avslutad torvbrytning. Ett sådant projekt, har 

under de senaste 20 åren fått bidrag från Energimyndigheten, Stiftelsen 

svensk torvforskning samt SLU där även projektet utfördes. Projektet har 

rapporterat om mark, hydrologi, vattenkvalité, vegetation och 

klimatförändringar (vetenskapliga artiklar och en PhD avhandling 2016 om 

GHG utsläpp från restaurerade torvmarker). 
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Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av vice rektor fortlöpande 

miljöanalys Kevin Bishop efter föredragning av remisskoordinator Fredrika von 

Sydow. Innehållet har utarbetats Eddie von Wachenfeldt (Naturtypsansvarig för 

sjöar, vattendrag och våtmarker) och Lena Tranvik (programchef  Naturvård), båda 

vid ArtDatabanken samt professor Lars Lundin vid institutionen för vatten och 

miljö.  
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