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1

Sammanfattning

Sammanställningen visar att det sammantagna finansiella flödet från de ingående
myndigheternas anslagsposter som gått till biologisk mångfald har ökat under den
aktuella tidsperioden. Från 5 072 599 tkr basåret 2010 till 7 042 466 tkr år 2015,
dvs. med ca 40 %. Se tabell 1 nedan. Beräkningarna bedöms ha en medelhög
tillförlitlighet (på skalan hög, medel, låg).

Tabell 1. Sammanställning av medel för biologisk mångfald 2010 och 2015.

Sammanställning av medel för
biologisk mångfald
[belopp i SEK tkr]
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Jordbruksverket
Havs- och vattenmyndigheten

År 2010

2 177 258

2 251 353

511 016

439 700

2 358 525

3 918 537

25 800

486 645

1)

Summa

År 2015

5 072 599

1) För år 2010 avses medel från Fiskeriverket.
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2

Uppdrag och genomförande

2.1 Uppdraget
Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2017 följande uppdrag:
Naturvårdsverket ska sammanställa medel för biologisk mångfald. Redovisningen
ska utgöra underlag till Sveriges rapportering om resursmobilisering och utformas
i enlighet med FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD), COP beslut XII/3.
Naturvårdsverket ska samarbeta med Havs- och vattenmyndigheten, Statens
Jordbruksverk och Skogsstyrelsen.
Uppdraget skulle ha redovisats senast den 15 september 2017, men senaste
redovisningsdatum har efter dialog med regeringskansliet senarelagts till den 27
oktober 2017.

2.2 Bakgrund
Under konventionen för biologisk mångfald (CBD) har en strategi för
resursmobilisering avseende biologisk mångfald utvecklats. Strategin avser
offentliga medel, men även så kallad innovativ finansiering (betalning för
ekosystemtjänster, kompensations-åtgärder, gröna skatter, med mera) och antogs
på partsmötet 2008.
Vid partsmötet 2014 antogs det internationella målet att fördubbla det totala
ekonomiska resursflödet till utvecklingsländer för biologisk mångfald senast 2015,
att bibehålla nivån fram till 2020, samt att som baseline använda den
genomsnittliga årliga finansieringen av biologisk mångfald för åren 2006-2010
(beslut XII/3). Vid partsmötet antogs även ett nytt mål som innebär att alla parter
bör mobilisera inhemska finansiella resurser från alla källor för att minska gapet
mellan identifierade och tillgängliga resurser på nationell nivå. Vidare antogs ett
ramverk för rapportering (bilagan till beslut XII/3) för att parterna ska kunna
rapportera sina internationella och nationella finansieringsflöden för biologisk
mångfald till slutet av 2015.
Sammanställning enligt aktuellt regeringsuppdrag avser utgöra ett underlag till
Sveriges rapportering om resursmobilisering i enlighet med beslut XII/3, FN:s
konvention om biologisk mångfald.

2.3 Avgränsningar
Sammanställningen avser medel som används nationellt. Motsvarande underlag för
internationella flöden (bi- och multilateralt arbete) har tagits fram av SIDA.
Förutom de medel som redovisas här avsätts också resurser av andra aktörer, såsom
länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och ideella organisationer, vilket inte
omfattas i detta uppdrag efter avstämning med Miljö- och energidepartementet.
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Någon värdering av effekterna av avsatta medel har inte gjorts.

2.4 Genomförande
2.4.1
Metodik
Sammanställningen följer det ramverk som anges i bilagan till beslut XII/3.
Sammanställningen avser nationella direkta medel för biologisk mångfald som
hanterats av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten (Fiskeriverket),
Statens Jordbruksverk och Skogsstyrelsen.
Anslag som direkt och huvudsakligen avser biologisk mångfald har räknats med i
sin helhet. Anslag som direkt men endast delvis avser biologisk mångfald har
räknats med utifrån bedömd andel. Anslag eller delar av anslag som indirekt
använts till biologisk mångfald har inte tagits med i beräkningarna, men framgår av
det underlag som beräkningarna baseras på.
Motsvarande upplägg och avgränsning av beräkningarna gäller annan finansiering
(avgiftsintäkter m.m.).
Målsättningen har varit att ge en så heltäckande bild som möjligt över ingående
myndigheters nationella satsningar på biologisk mångfald.
Detaljerad beskrivning av metodik och antaganden framgår av de separata
bilagorna från respektive myndighet.
2.4.2
Organisation
Arbetet har genomförts i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Statens
Jordbruksverk och Skogsstyrelsen. En mall för redovisning har överenskommits
mellan myndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk
och Skogsstyrelsen har lämnat underlag till Naturvårdsverket (se bilagor).
Naturvårdsverket har sammanställt underlaget och stämt av detta med övriga
myndigheter.
På Naturvårdsverket har arbetet genomförts av Lena Svärd, Sven Barke, Ylva
Hargefjell, Peter Örn (projektledare t.o.m. september) och Karin Klingspor
(projektledare under oktober). Kontakpersoner har på Havs- och
vattenmyndigheten varit Per Olsson, på Skogsstyrelsen Stefan Karlsson och på
Jordbruksverket Lisa Karlsson.
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Medel för biologisk mångfald

Sammanställningen visar att det sammantagna finansiella flödet från de ingående
myndigheternas anslagsposter som gått till biologisk mångfald har ökat under den
aktuella tidsperioden. Från 5 072 599 tkr basåret 2010 till 7 096 235 tkr år 2015,
dvs. med ca 40 %. Se tabell 1 och figur 1 nedan.
Den största enskilda orsaken till ökningen mellan de aktuella åren är det så kallade
förgröningsstödet som 2015 infördes som en obligatorisk del av det EUfinansierade gårdsstödet (som hanteras av Jordbruksverket).
Skillnader i medel mellan år 2010 och 2015 hos Havs- och vattenmyndigheten och
Naturvårdsverket beror bland annat på att vissa anslag överfördes från
Naturvårdsverket till Havs- och vattenmyndigheten vid Havs- och
vattenmyndighetens bildande 2011.
Tillförlitligheten på beräkningarna bedöms vara på nivån medel (på skalan hög,
medel, låg) då de delvis är schablonuppskattningar. Närmare information om
respektive myndighets finansiella flöde och hur beräkningarna gjorts framgår av
separata bilagor.
Förutom de här redovisade medlen så avsätts också resurser från andra aktörer,
vilket inte varit möjligt att omfatta i detta uppdrag, se kapitel 2.3.
Tabell 1. Sammanställning av medel för biologisk mångfald 2010 och 2015.

Sammanställning av medel för
biologisk mångfald
[belopp i SEK tkr]
Naturvårdsverket

År 2010

2 177 258

2 251 353

511 016

439 700

2 358 525

3 918 537

25 800

486 645

Skogsstyrelsen
Jordbruksverket
Havs- och vattenmyndigheten

1)

Summa

År 2015

5 072 599

1) För år 2010 avses medel från Fiskeriverket.
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Figur 1. Det sammantagna finansiella flödet från de från de ingående myndigheternas aktuella
anslagsposter som gått till biologisk mångfald år 2010 och 2015.
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