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Yttrande gällande remiss EU-kommissionens förslag till förordning om 
restaurering av natur Dnr M2022/01470 
 
Vattenhistoriskt Nätverk instämmer att: 
 
”Kraftfulla åtgärder för att nå EU:s mål för klimatet och den biologiska mångfalden fram till 
2030 och 2050 och för att säkerställa resiliens i livsmedelssystemen behöver göras.” (sid 4) 
 
Vattenhistoriskt Nätverk vill poängtera att: 
”snabba insatser för att restaurera skadade ekosystem under de närmaste tio åren för att 
mildra konsekvenserna av klimatförändringarna. Framför allt bör skadade våtmarker, 
vattendrag, skogs- och jordbruksekosystem restaureras.” (sid 3) inte får äventyra eller 
orsaka oåterkalleliga skada på kulturmiljöer. 
 
Riksdagen och regeringen har tydligt uttalat att synen på vattenlandskapen och 
vattenförvaltningen ska omfatta alla värden, verksamheter och intressen i 
vattenlandskapen, inom ramen för vad som medges av vattendirektivet och som krävs i 
Europeiska landskapskonventionen (ELK) och Århuskonventionen. Hit hör bland annat 
kulturmiljön och människors identitet, förankring och livsmiljö. Idag är så inte fallet. 

VhN vill mot bakgrund av dels de återkommande rapporterna om torka och låga 
grundvattennivåer, men även översvämningar, dels kriget mot Ukraina understryka behovet 
av att vattenflödena kan regleras så att vattnet inte okontrollerat och snabbast möjligt 
rinner ut i havet, och vikten av lokal kraftproduktion i händelse av kris. 
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Om Vattenhistoriskt Nätverk 

Vattenhistoriskt nätverk (VhN) bildades 2018 och samlar nationella organisationer för att synliggöra 
och värna kulturmiljön och kulturarvet, sociala värden och människors livsmiljö i svensk vatten-
förvaltning. 
 
I nätverket ingår Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Europa Nostra Sverige, ICOMOS 
Sverige, Sveriges Hembygdsförbund, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk 
Vattenkraftsförening, Svenska Byggnadsvårdföreningen och Svenska industriminnesföreningen. 
Nätverket stöds även av Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Kulturmiljöfrämjandet och Sveriges 
Jordägarförbund. Arbetets museum är sammankallande.  
 
Nätverket samlar nationella organisationer som berörs av den svenska vattenförvaltningen i syfte att 
synliggöra och påvisa värdefullt kulturarv i dessa miljöer. Vi samverkar och driver opinion kring 
regelverk och beslut som påverkar förutsättningarna för kulturarvet, livsmiljön och rekreationsmiljön 
i den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv. Nätverket ska vara ett gemensamt forum för att 
skapa förutsättningar att på bästa sätt bevara och utveckla kulturarv vid vatten. 
 
Nätverket arbetar för en helhetssyn där kulturmiljön vägs in på samma sätt och på likvärdig grund 
som naturmiljön och andra intressen. Vi vill medverka till konstruktiva lösningar till gagn för både 
kultur- och naturmiljö och för att ta tillvara befintliga resurser i en hållbar samhällsutveckling. 
 
Nätverket är den största sammanslutningen av miljöorganisationer i landet med cirka 4000 
föreningar och 500 000 medlemmar. 
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