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WWFs remissvar Rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen
Världsnaturfonden WWF har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Rapport om hur Sverige
genomför Århuskonventionen. Rapporten är viktig för oss som organisation inte bara då den
belyser våra möjligheter att verka i Sverige, utan också eftersom Århuskonventionen är en
pusselbit i genomförandet av SDG 16 och då den är ett viktig för partners i vårt globala nätverk.
WWF välkomnar den utveckling som skett sedan rapporteringen 2013 inom genomförandet av
Artikel 9, Tillgång till rättslig prövning, exempelvis när det gäller överklaganderätten vid jakt på
arter som är skyddade genom EUs art- och habitatdirektiv. Dock är flera väsentliga frågor ännu
under utredning eller beredning inom regeringskansliet. Miljöorganisationer har ännu
begränsad tillgång till rättslig prövning då det gäller exempelvis avverkning av värdefulla skogar,
vilket delvis beror på den tolkning Sverige gjort av vad som ska uppfattas som beslut som
omfattas av konventionen. Merparten av alla avverkningsanmälningar är inte föremål för beslut
och även i de fall det förekommer överträdelser mot anmälningsplikten når dessa inte prövning i
domstol. WWF anser att det är viktigt att den pågående utredningen om
skogsvårdslagstiftningen noga överväger hur Århuskonventionen kan implementeras på
skogsområdet.
Rapporten tar även upp att regeringskansliet bereder ett förslag om att 16 kap. 13 § miljöbalken
om miljöorganisationers rätt att överklaga ska förtydligas så att miljöorganisationers generella
rätt att överklaga uttryckligen omfattar även domar och beslut om tillsyn samt domar och beslut
som innebär ett försämrat områdesskydd samt att kriteriet om att verksamhet ska ha
bedrivits i Sverige tas bort. WWF välkomnar detta angelägna förslag som även togs upp i
dricksvattenutredningen.
Tyvärr går utvecklingen i fel riktning för miljöorganisationer att arbeta fritt i flera av de länder
som omfattas av konventionen. WWF vill trycka på att det under sådana förhållanden är särskilt
viktigt att Sverige värnar konventionens principer både genom att föregå genom sitt exempel i
det nationella genomförandet och genom att aktivt verka för att stärka miljöorganisationers
ställning i det internationella samarbetet. WWF anser att kännedomen om konventionens syfte
och genomförande skulle behöva stärkas bland en bredare krets aktörer i Sverige – vilket vi som
berörd part givetvis vill bidra till.
För Världsnaturfonden WWF
Peter Westman

Lovisa Hagberg

Naturvårdschef

Senior policyrådgivare
Förtroenderådets ordförande:
Hans Majestät Konungen
Stiftelsens generalsekreterare:
Håkan Wirtén

Registrerad som:
Världsnaturfonden WWF
Org.nr: 802005-9823
Plusgiro 90 1974-6
Bankgiro 901-9746
100 % återvunnet papper

