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Beslut  
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt svar.  
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet lämna synpunkter på 
rubricerad remiss.  
Bifogat yttrande har utarbetats av professor Frank Johansson, 
institutionen för ekologi och genetik.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro 
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av 
fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var 
akademiombudsman Per Abrahamsson och Uppsala studentkårs 
ordförande Johannes Bäck.  
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Uppsala universitet har beretts möjlighet lämna synpunkter på 
rubricerad remiss.  

 
Övergripande generella synpunkter 
Det poängteras på flera ställen att klimatet är ett av de största 
hoten mot biologisk mångfald. Men det i särklass största hotet är 
att habitat och biotoper försvinner. Effekten av biotopförstöring 
måste minskas. Betoningen bör ligga på detta i stället för 
klimatpåverkan, även om den senare också är viktig. 
I åtgärd 1. Vattenmiljöer, måste också skogsbolag och 
skogsägare finnas med som potentiella aktörer. Deras inverkan 
är stor på denna miljö. 
Det vore också önskvärt med siffror/nyckeltal för åtgärderna. 
Det skulle då bli mycket lättare att se om målen har uppnåtts. 
Som det är skrivit nu är det för vagt. 
 

Kommentarer och ändringsförslag 
Kommentarerna nedan är indelade med utgångspunkt i de tre 
frågorna i remissmissivet. 
 

1. Saknas relevant åtgärd eller aktivitet 
Relevanta åtgärder och aktiviteter täcks väl av åtgärds-
programmet. Förbättringar kan dock ske inom följande åtgärder: 
Åtgärd 3. Jordbrukslandskapet.  
Mer fokus och förtydligande på punkt (d) är önskvärd. Ge 
exempel och förslag på alternativa metoder. 
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Åtgärd 5. Parker och grönområden.  
Här bör man också informera om vikten att använda inhemska 
arter och undvika främmande arter vid modifiering och 
anläggandet av parker och grönområden. 
Åtgärd 6. Infrastrukturens biotoper.  
Eftersom ruderatmarker i industriområden kan vara artrika bör 
mer information till stora industrier och hamnbolag ingå i 
aktiviteterna här. 
Åtgärd 7. Fysisk planering.  
Anläggning av kreotoper är en mycket bra aktivitet som har 
försummats. Det är lämpligt att detta betonas lite starkare än 
”möjliggör”. 
 
2. Är aktiviteterna utformade så att de kan genomföras 
inom åtgärdsprogrammets ramar? 
Aktiviteterna är extremt vagt utformade så det borde inte vara 
något problem att genomföra dem. Om möjligt är det lämpligt 
att aktiviteterna får nyckeltal, dvs siffror på vad som bör 
uppnås/eftersträvas där så är möjligt. Då är det mycket lättare att 
se om målen har uppnåtts. Som det är skrivit nu är det för vagt. 
 
3. Vilken detaljeringsgrad är att föredra - detaljerad eller 
övergripande? 
En tvådelad detaljeringsgrad där man börjar med en 
övergripande lista och därefter en mer specificerad lista (med 
nyckeltal) är att föredra. 
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