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Lantmäteriet har mottagit remissen med begäran om yttrande över 
ovan rubricerade promemoria. Lantmäteriet bedömer att de 
föreslagna åtgärderna i programmet i huvudsak är relevanta och 
ändamålsenliga och bidrar till att uppfylla de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet som Riksdagen antagit för 
Sverige samt bidrar till genomförande av Agenda 2030. 

Ambitionen är hög och åtgärdsprogrammet omfattar ca 200 åtgärder 
varav fler än hälften förutsätter kommtmernas medverkan. Det 
ställer stora krav på de kommunala resurserna. Eftersom 
kommtmernas förutsättningar varierar blir frågan om möjligheter till 
särskilt stöd och resurstilldelning aktuell. Den diskussionen bör bli 
föremål för fortsatt utredande. 

Lantmäteriet noterar också att redovisade åtgärder till betydande del 
är av utredande och samordnande karaktär och efterlyser därför fler 
konkreta ställningstaganden, vilket ger ökade möjligheter till 
uppföljning och utvärdering i förhållande till de miljöindikatorer 
som används i det nationella miljömålsarbetet. 

Lantmäteriet anser att programmets åtgärder för att begränsa 
utsläpp av växthusgaser och bevarande av biologisk mångfald är 
särskilt viktiga, men generellt är de flesta åtgärder som programmet 
omfattar på olika sätt betydelsefulla för att bidra till de nationella 
miljömålen och generationsmålet. Lantmäteriet saknar dock den 
regionala och lokala kompetensen för att ktmna prioritera de 
viktigaste åtgärderna för miljöarbetet i Dalarna 2018-2022. 

I avsnitt 2.3.3 Kartläggning, inventering och skydd i omarronderingen av 
skogsfastigheter har Lantmäteriet tilldelats en medverkande roll i 
åtgärdsprogrammet. Lantmäteriet finner det viktigt att så långt 
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möjligt medverka till genomförandet av programmets föreslagna 
åtgärder i samband med omarronderingsprocessen. 

Lantmäteriet har i övrigt inga synpunkter att redovisa. 

Lantmäteriets beslut i detta ärende har fattats av biträdande 
generaldirektören Anders Lundquist. I den slutgiltiga 
handläggningen har även deltagit utredaren Ulf Lundquist, som 
varit föredragande i ärendet. 
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