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Sammanfattning
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att man påbörjar arbetet med negativa
utsläpp redan nu för att klara uppsatta mål och åtaganden, särskilt med tanke på
att vi måste ha netto-negativa utsläpp efter 2045. Vidare att det är lämpligt att
som utredningen föreslår lägga ungefär lika mycket fokus på alla tre
huvudkategorierna av kompletterande insatser. Länsstyrelsen ser positivt på de
förslag i utredningen som berör länsstyrelserna. Är det arbetsuppgifter som
tillkommer behöver dock länsstyrelserna finansiering för det.

Avsnitt 7 Styrning och styrmedel för ökad kolsänka och
minskade utsläpp i LULUCF-sektorn
Länsstyrelsen ser positivt på de fyra förslagen som berör länsstyrelserna, dvs. att:


Jordbruksverket, i samråd med länsstyrelserna och Naturvårdsverket, bör
få i uppdrag att utforma kriterier för vilken mark som är lämplig för
agroforestry,



Skogsstyrelsen, i samråd med Jordbruksverket, länsstyrelserna och
Naturvårdsverket, bör få i uppdrag att utforma kriterier för vilken tidigare
jordbruksmark som är lämplig för beskogning,



Skogsstyrelsen och länsstyrelserna, i samråd med Jordbruksverket och
Naturvårdsverket, bör få i uppdrag att utveckla kriterier för att bedöma
lämplighet och prioritering för olika typer av återvätningsprojekt,



Naturvårdsverket, i samråd med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och
länsstyrelserna, bör utreda hur effekten på växthusgasbalansen av
exploatering av mark kan beräknas och hur utsläppen kan begränsas.

Länsstyrelsen bedömer att förslagen är väl avvägda och att de uppskattningar
som gäller resursåtgång är rimliga. I beskrivningen av insatserna finns ingen
tydlig fördelning av arbetsinsats mellan nationella myndigheter och
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länsstyrelserna. Är det arbetsuppgifter som tillkommer länsstyrelserna behövs
finansiering för det.

Avsnitt 12 Brister och hinder i lagstiftningen för CCS inklusive
bio-CCS
Länsstyrelsen ser positivt på det förslag som berör länsstyrelserna, dvs. att
Energimyndigheten, i samråd med bland andra länsstyrelserna, bör utreda
prövnings- och tillsynsfrågor gällande CCS inklusive bio-CCS.
Länsstyrelsen bedömer att förslaget är väl avvägt och att de
uppskattningar som gäller resursåtgång är rimliga.

Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att man påbörjar arbetet med negativa
utsläpp redan nu. De är nödvändiga när vi måste ha nettonegativa utsläpp från
2045 och lång tid framöver. Det kan ta lång tid att få igång detta arbete och
därför viktigt att komma igång redan nu. Det är även möjligt att världen måste
ha nollutsläpp tidigare och då kan dessa insatser vara en möjlighet att
tidigarelägga Sveriges mål om när vi ska ha nettonollutsläpp.
Det är dock viktigt att dessa insatser inte reducerar satsningar och engagemang
att minska de utsläpp vi har. Vi måste kunna hantera båda dessa frågor
samtidigt: att med stor kraft minska våra utsläpp samtidigt som vi satsar på
negativa utsläpp (kompletterande åtgärder) redan nu.
Länsstyrelsen bedömer att det finns osäkerheter, fördelar och nackdelar med alla
de tre huvudkategorierna av kompletterande insatser. Det är därför lämpligt att i
detta läge göra som utredningen föreslår och lägga ungefär lika mycket fokus på
alla tre, men att lägga tydligast förslag kring bio-CCS som ger tydligast
klimateffekt och något där teknikutveckling behöver ske. Det är också något som
tydligt kan gynna svensk industri, dels för att deras produkter kan få
nettonollutsläpp i ett LCA-perspektiv och dels för att Sverige potentiellt kan
bygga upp erfarenhet kring bio-CCS som skulle kunna bli en exportverksamhet
för Sverige.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Camilla Fagerberg med energi- och klimatstrateg
Erik Särnholm som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
miljömålssamordnare Magnus Eriksson, Sten-Rune Lundin, chef för enheten för
Agenda 2030, och Håkan Mowitz, chef för enheten landsbygd, mark- och
företagsutveckling, medverkat.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

