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Artskyddsutredningens betänkande SCU 2021:51 Skydd av arter - vårt
gemensamma ansvar (Ert diarienummer M2021/01 219)

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita
samlar drygt 5 600 medleinsföretag med över 8 080 arbetsställen, huvudsakligen
hotell, restauranger, caféer, nöj esrestauranger, cateringföretag, konferens
anläggningar, spa, cainpingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöj es- och
dj urparker, turistbyråer, museer samt turist- och eventföretag. Visita tecknar
branschens kollektivavtal och är en medlernsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som
branschorganisation hjälper Visita företagen att växa och utvecklas och är
besöksnäringens företrädare i politiska frågor.

Visita har tagit del av artskyddsutredningens förslag till ny lagstiftning (SOU 2021:51)

och önskar framföra följande.

YTTRANDE

De föreslagna ändringarna

Utredningen 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. 1 det första uppdraget ska

utredningen se över artskyddsförordningen och säkerställa ett regelverk som effektivt

och rättssäkert skyddar djur- och växtarter och som säkerställer att bestämmelserna

bidrar till ett effektivt artskydd som är utformat utifrån skyddsbehovet och är förenliga

med Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Samtidigt ska översynen värna och stärka den

privata äganderätten i skogen och säkerställa ett rättssäkert, tydligt och lättillgängligt

regelverk som innebär ett effektivt artskydd och därigenom bidrar till bevarandet av den

biologiska mångfalden över tid.



Visitas synpunkter på förslagen

Artskyddet är givetvis av stor betydelse för våra verksamheter då djur och natur utgör en

stor del av den attraktionskraft som gör våra verksamheter attraktiva. Visita har

undertecknat UNWTOS:s etiska kod för privat sektor. UNWTO är FN:s

turistorganisation och undertecknandet innebär att Visita främjar ansvarsfull turism på

global nivå och knyter an till FN:s hållbarhetsmål i den egna verksamheten — socialt,

ekonomiskt och ekologiskt

Emellertid får artskyddet inte tillämpas på ett sådant sätt att det begränsar möjligheterna

att genom till exempel lokala turistsatsningar utveckla våra verksamheter och därmed

möjliggöra för fler besökare att nyttja attraktiva naturområden. Det har under senare tid

förekommit flera exempel på när sådana satsningar inte kunnat komma till stånd, med

hänvisning till just artskyddsreglerna. Det är av stor negativ betydelse för de

destinationer, kommuner och regioner i landet som till stor del är beroende av

besöksnäringen för sin försörjning och utveckling.

Det är därför av största vikt att artskyddsreglerna inte görs mer långtgående än vad som

följer av EU-rättens krav och utredningens förslag till bättre överensstämmelse med EU

rätten är därför bra. Mot bakgrund av EU-rättens restriktivitet bör emellertid Sverige

även driva på för en översyn av artskyddsdirektiven inom EU, så att möjligheterna till

samlevnad med skyddade arter förbättras medan möjligheterna till utveckling av till

exempel hållbara turistsatsningar inte onödigtvis försvåras eller omöjliggörs. Det bör ske

genom utökade möjligheter till dispens i de fall som förbuden aktualiseras.

/7

/1- —[q /1’
Jonas Siljhamrnar Anna Wallén

VD Näringspolitisk chef


