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Yttrande over Vagen till en klimat posit iv framt id, SOU 2020:4
Lunds universitet har inbjudits att yttra sig over ovanstaende. Universitetet staller
sig i huvudsak bakom strategin och viii framf ora folj ande synpunkter som fokuserar pa kapitel 5, 6 och 8.
Svaret har tagits fram av universitetslektor Paul Miller, professor Anna-Maria
Jonsson och forskare Fredrik Lagergren vid lnstitutionen for Naturgeografi och
Ekosystemvetenskap (INES) samt professor Yann Clough vid Centrum for Milj ooch Klimatforskning (CEC). Forfattarna tillhor de Strategiska Forskningsomradena
(SFO) MERGE (www.merge.lu.se) och BECC (www.becc.lu.se).
Kap. 5 Par isavtalets temper at ur rnal - aktuella scenar ier fran I PCC och EU
Sidan 163: Det bar namnas art nya scenarier (s. k. Shared Socioeconomic Pathways, SSP:er) har tagits fram av IAM :er infer den 6:e fasen av modelljamforelseproj ektet CMIP (Coupled Model Intercomparison Proj ect: https://www.wcrpclimate.org/wgcm-cmip). CMIP6 (Eyring et al. 2016). Klimat- ochj ordsystemmodeller som bidrar till CM IP6:s ScenarioMIP (O'Neill et al. 20 I 6) proj ekt har anvant dessa nya scenarier for att utforska konsekvenserna av olika, alternativa seenarier av utslapp (inklusive koldioxid och andra vaxthusgaser) och markanvandning. Vissa scenarier (t. ex. SSPl ) forvantas traffa Parisavtalets temperaturmal och
modellresultaten kommer att redovisas i IPCC:s sj atte utvarderingsrapport (AR6)
under 2021.
Sidan 164 och fotnot 6, sidan 163: IPCC:s 1.5 rapport, SPM, konstaterar: "Potential additional carbon releasef romf uture permaf rost thawing and methane releasef rom wetlands would reduce budgets by up to I 00 GtC0 2 over the course of
this century and more thereaf t er (medium con.fidence)" Att utslappsbudgeten formodligen iir mindre nar hansyn iir tagen till tinande permafrost och hogre metanutslapp fran vatmarker namns, men ca I 00 mi ljarder ton koldioxid utgor en betydande del av de angivna budgetsif froma (400 - 600 milj arder ton koldioxidekvivalenter) och bar narnnas i rapporten.
Sidan 169: " I de !AM-modeller som anvands for scenariomodelleringarna iir upptaget och avgangen av koldioxid fran markanvandning huvudsakligen begransat till
direkt rnansklig aktivitet genom forandrad markanvandning (avskogning, beskogning och aterbeskogning) och (eller inklusive) bio-CCS."
Sidor 167-169: Krause et al.( 2018) har beraknat ett kumulativt kolupptag till ar
2100, framtaget med bade en ledande 1AM (IM A GE) och en socioekonomisk
rnarkanvandningsrnodell (MagPIE) och j amfort upptaget i samma scenarier med
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simuleringar gj orda med detalj erade dynamiska vegetationsmodeller (DGVM :er).
M alet i simuleringarna var att ta upp ca 130 GtC till il.r 2100 ( den socioeconomiska
utvecklingen folj de SSP2 i modellerna, och temperaturokningen ar 2100 var 2 °C)
antingen med bio-CCS eller med aterbeskogning, beskogning ell er genom att undvika avskogn ing. Kolupptaget i DGVM :ema var mindre an upptaget i IA M :em a i
15 av 16 undersokta scenarier, i huvudsak p. g. a. antaganden vad galler avkastning
i bio-CCS och rcsponscn av markkolct till rnarkanvandning. Forfattarna rnenar att
det darmed vore osakert att gora sig beroende av negativa utslapp for att uppna
tvagradersmalet.

Kap. 6 For utsattningar och potential for atgar der inom LUL UCF-sektorn
Sidan 188: forsta meningen. Inte helt korrekt eftersom man pa lang sikt forbrukar
torvlagret vid alternativet att behalla ett dike. Detta namns dock senare (sidan 250
mitt i andra stycket), men det vore bra om denna tidsaspekt blev tydligare.
Sidan 200: "Redan genom traditionell skogsskotsel, fast mer ef fektivt, erhalls
alltsa okad produktion." Oklart vad som menas med "fast mer effektivt". Foreslar
"Genom val utf ord, traditionell skogsskotsel erhal Is alltsa okad produktion."
Sista meningen fore "Tillvaxthoj ande atgarder ... ". "utan direkt atergar till atmosfaren" , detta galler endast brand, for t. ex. stormskador eller insektsskador har den
dodade biomassan en halveringstid pa i storleksordningen ett tiotal ar.
Sidan 200 och 236: I diskussionen om tillvaxthoj ande atgarder och plantering pa
akermark med lovtrad kan aven behovet av inhangning diskuteras. En sadan atgard
kan f6rkorta fasen med utslapp fran skogsmarken. Adellov namns over huvud taget
inte i utredningen men det ar for den som inhangning har storst betydelse.
Sidan 203: "De flesta tillvaxthojande atgarderna som diskuteras i Samverkansprocess skogsproduktion paverkar inte andra mal negativt eller har endast liten negativ
paverkan pat. ex. biologisk mangfald, om och nar de utfi>rs lamplig plats." En
foljdfraga blir vad som gors for att sakerstalla att tillvaxthojande iitgarder endast sker pa lampliga platser? Hur ser behovet av kartlaggning och inforrnationsspridning ut?

pa

Sidan 206: sista rneningen och sidan 210 sista meningen. Generellt ar det en svaghet i kapitel 6 att osakerheter och risker inte belyses fullt ut,
Sidan 207: mitten. Urva\skriteriet bedoms som daligt. Skalen mot en langre omloppstid ar framst avtagande tillvaxt, okad andel rotrota, risk for stormskador och
att virket blir svarsalt for att det blir "overgrovt" . For att fa med sig markagare pa
langre omloppstider borde man darfor i stallet satsa urvalet till lagre boniteter, pa
stenig blockrik mark, lagt liggande i terrangen och med langre avstand till industrin. Genom ett urval inriktat mot hoga naturviirden riskerar man stora konflikter
med naturvardsorganisationer niir det val iir dags att avverka och naturvardena har
okat ytterligare. For att det ska fungera behovs att det pil. nagot siitt blir inskrivet att
mark avsatts till liingre omloppstid med garanti att det andii far avverkas om 20 ar.
Ett cxempcl iir tiiml igen trivial barrskog som overhall its ca 20 ar och nu har rikligt
med knarot, vilket skulle kunna stoppa en avverkning
(https://www. landskogsb1'uk.se/skog/stammer-staten-for-stoppad-av verkning/).
Sidan 207: Vad galler okad omloppstid kan aspekten av hogre andel timmer namnas, vilken dock kan motverkas med hogre andel rotrota.
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Sidan 208: mitt pa sidan. Oklar logik med att avverkningsmoj l igheterna minskar.
Bj orkskog har j u kortare omloppstid. Detta behaver forklaras.

Sidan 225: sista stycket. Dock ar j u, som belyses i Tabell 6.4, kolinlagringen med
fanggrodor inte uthallig,
Sidan 242: A ngaende resonemanget att okad tillvaxt inte leder till hogre kolforrad,
ar en kommentar att om genornsnittsforradet over en omloppstid okar, okar kolforradet aven om allt frigors vid avverkningen.
Sidan 250: mitt pa sidan. Ett antagande ar att dessa engangsbelopp ar baserade pa
att ornstallningen sker i samband med slutavverkning vid omloppstidens slut, vilket
diskutcras pa nasta sida men vore bra om det namndes har.

Kap. 8 Bakgr und om LUL UCF 1
Sidan 315: Ett forandrat klimat, framfor allt mildare vintrar, var en av de forklaringar som lades fram av Seidl m.fl . (2014) efter de barkborreangrepp som ledde
till omfattande skogsdod i nordamerikanska tallskogar i borj an pa 2000-talet. Aldre
granskog kan angripas av granbarkborre, en av de allvarligaste skadeinsekterna i
boreala granskogar. Ett varmare klimat i Sverige medfor okad frekvens av tva fullt
utvecklade generationer granbarkborrar per Ar, men en populationsokning begransas av tillgangen pa yngelmaterial i form av ny ligen storrnfallda och torkstressade
granar (Jonsson et al. 2012). Pagaende klimatforandr ing paverkar risken for stormskador, genorn okad nederbord vintertid som i kombination med otj alad mark
minskar tradens forankringsformaga vid ett stormtill falle. Stormskador okar risken
for efterfolj ande angrepp av granbarkborre, men riskutvecklingen ar helt beroende
av hur snabbt och i vilken omfattning vindfal len kan tas om hand och forslas ut ur
skogen (Jonsson et al. 2015).

Sidan 315: Art gora rimliga bedornningar om framtida skogsskador ar emel lertid
svart, for att inte saga omoj ligt, vilket man maste vara medveten om da man tolkar
resultat fran analy ser dar antaganden om okade skogsskador ingar,
A tt gora bedomni ngar om framtida skogsskador ar svart, da en rad olika kl imatoch skotselscenarier maste beaktas, och modellosakerheter behaver analyseras.

Kap. 8.4. Generella malkonflikter och synergier
Sidan 310: forsta stycket "L ivsrnedelsproduktionen paverkas t. ex. inte om odling
av energiskog och atervatning av organogen mark sker pa overgiven mark som inte
langre odlas. De scenarier som tagits fram av Jordbruksverket och N aturvardsverkct och som anvants i utredningens analyser, pekar mot att stora arealer kommer
tas ur bruk i framtiden, i linj e med den historiska trenden." En kommentar hiir ar att
detta ger en bild av att vi kan odla energiskog pa stallen dar j ordbruk ar inte lonsamt idag, detta begransas dock i stor utstrackning av att odling av energiskog pa
mindre produktiv mark inte okar lonsamheten i tillrackligt stor utstrackning.

Sidan 311: " Ett flertal av de centrala ornradena for milj okvalitetsmalet Levande
skogar visar att minskande och fragmenterade livsmilj oer, avverkning av skyddsvarda skogar, samt minskande eller sma populationer hos ett antal hotade arter, iir
ett stort problem for att na malet om att bevara den biologiska mangfalden." Det
tinns fler malk onfli k ter som kan uppsta: Val av tradslag och hoga virkesforrad
leder till tatare skogar som har negativa konsekvenser for vaxter, dj ur och svampar

1

Land Use, Land Use Change and Forestry

4 (5)
som ar beroende av halvoppna milj oer. Citerar Jordbruksverket Rapport 2018 :34 :
"For att gynna de arter som normalt raknas till odlingslandskapet kan skogsbruket
behova ta storre ansvar och da sarskilt i overgangszonerna mellan skogs- och j ordbruksmark, men aven genom att glesa ut vissa skogar, skapa glantor, fa in ett storre

inslag av lovtrad och oka arealen skog som betas."
K up. 8.5 K limntcf fekter
Kapitlet bor innehalla en ny del - 8.5.3 "Skog, mark och LULUCF paverkar klimatet" dar numera mer eller rnindre val utforskade biof ysikaliska aterkopplingar bor
redovisas.
Pa ett utforligt satt redovisar rapporten for olika satt att bruka land for att uppna
vara klirnatmal och negativa utslapp, d. v. s. skotsel och bruket av skogar
(LULUCF), skyddet av naturskogar, bruket av vara jordbruksmarker, och/eller
okad anvandning av bio-CCS. Men dessa atgarder kommer ocksa att paverka klimatet lokalt och regionalt till foljd av biofysiska aterkopplingar (IPCC (2019):
Special Report on Climate Change and Land) (May, Miller & Smith, 2020). Dessa
aterkopplingar kan antingen oka eller minska den biogeokemiska (koldioxid) ef fekten som beskrivs i rapporten beroende pa plats och siisong.
Utdrag ur IPCC (2019) Summary for Policymakers:
'' A4.5. Changes in forest cover for example from afforestation. reforestation and deforestation, directly affect regional surface temperature through exchanges of water and energy27
(high confidences. Where forest cover increases in tropical regions cooling results from
enhanced evapotranspiration (high corfidencey. Increased evapotranspiration can result in
cooler days during the growing season (high confidencesand can reduce the amplitude of
heat related events (medium corfidencei . [n regions with seasonal snow cover, such as
boreal and some temperate, increased tree and shrub cover also has a wintertime
wanning influence due to reduced surface albedo28 (high confi dence)."
27 The literature indicates that forest cover changes can also affect climate through changes in emissions of reactive gases and aerosols (2.4, 2.5).
28 Emerging literature shows that boreal forest-related aerosols may counteract at least
partly the wanning ef fect of surface albedo (2.4.3).
Flodena av energi, vatten, reaktiva gaser (s. k. BV OCer) och vaxthusgaser mellan
marken, ekosystem och atrnosfaren regleras av ekosystemens utformning. Oavsett
om klimatet eller manniskan paverkar denna utformning, kommer de forandrade
flodena paverka klimatet, bade lokalt, regionalt och globalt. Till exempel, skogsplantering pa oppen mark eller fortatning av skogar minskar landytans reflektivitet
(s. k. albedo) vilket leder till uppvarrnning, en ef fekt sorn ar sarskilt stark i boreala
skogar under snosasongen, Sarntidigt okar bade avdunstningen och upptaget av
koldioxid, vilket minskar temperaturen bade lokalt under vaxtsasongen (p. g. a.
okad avdunstning) och globalt (p. g. a. okat upptag av koldioxid).
Ytterligare en faktor som bor namnas ar forandrade utslapp av reaktiva gaser
sasom BVOC, vilka paverkar molnbildning och aerosoler och darrned klimatet:
Utdrag ur IPCC (2019), Kap. 2:
"Forest cover affects climate through emissions of biogenic volatile organic compounds
(BVOC) and aerosols (low confi dence). The decrease in the emissions of BYOC resulting
from the historical conversion of forests to cropland has resulted in a positive radiative
forcing through direct and indirect aerosol effects, a negative radiative forcing through
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the reduction in the atmospheric lifetime of methane and it has contributed to increased ozone concentrations in dif f erent regions (low confidence)."

Utan en sadan beskrivning kan klimatpolicy och forslag gallande markanvandning
missbedoma hur pass stor markanvandningens klimatpaverkan egentligen ar, sarskilt lokalt (May, Miller & Smith, 2020, Luyssaert et al 2014, 2018).
Beslut
Beslut i detta arende har fattats av undertecknad rektor i narvaro av forvaltningschef Susanne Kristensson efter horande av representant for Lunds universitets Studentkarer och efter foredragning av milj ochef Claes Nilen, LU Byggnad.
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Sammanfattning
Enligt FN :s klimatpanel IPCC kravs atgarder och tekniker for negativa utslapp och globala
negativa nettoutslapp av koldioxid for att begransa den globala uppvarmningen till maximalt 1,5
°C. Enligt IPCC uppstar negativa nettoutslapp av koldioxid nar en storre mangd koldioxid tas bort
fran atmosfaren tack vare mansklig aktivitet an de av manniskor orsakade utslapp som aterstar.
Enligt klimatavtalet frdn Paris (Parisavtalet) ska partema strava ef ter att uppna en balans mellan
utslapp och upptag av vaxthusgaser under andra half ten av detta arhundrade. Det svenska
kl imatpolitiska ramverket fran 2017 anger att Sverige ska na nettonollutslapp senast 2045 och ha
negativa nettoutslapp darefter, For att na malet kravs s.k. kompletterande atgiirder vid sidan av
omfattande utslappsminskningar, ef tersom negativa nettoutslapp inte kan nas enbart genom
utslappsminskningar, Det klimatpolitiska ramverket kan darmed inte genomforas utan en politik for
kompletterande atgarder.
Sverige ar ett glest befolkat skogsland; mer an tva tredj edelar av Sveriges landyta ar tackt av skog.
Detta innebar att atgarder som paverkar kolinlagringen i skog och mark och moj l igheten att
producera fornybar ravara pa ett hallbart satt ar av stor betydelse for de nationella nettoutslappen.
Aven om det svenska j ordbruket inte omfattar sa stora areal er finns aven dar goda moj ligheter att
aka produktionen och kolinlagringen genom atgarder som bidrar till flera samtidiga mervarden.
Strategins overgripande syfte iir att bidra till att Sverige nar malen i det klimatpolitiska ramverket.
Strategin ska gora det moj l igt att anvanda kompletterande atgarder for att na nettonollmalet senast
2045 samt malen for 2030 och 2040, att na negativa nettoutslapp av vaxthusgaser ef ter att
nettonollmalet uppnatts, genom anvandning av kompletterande atgarder och ska bidra till att malen
i det klimatpolitiska ramverket uppnas pa ett kostnads- och samhallsekonomiskt ef fektivt satt och
utan att forutsattningarna att na milj okvalitetsmalen forsamras.

Or dfor klar ing
K ompletter ande atgar der : Innefattar okat nettoupptag och minskade utslapp i skog och mark,
avskilj ning, transport och lagring av koldioxid med biogent ursprung, verifierade utslappsminskningar genom investeringar i andra lander och negativa utslapp genom andra tekniska atgarder.
Inom sektom markanvandning, forandrad markanvandning och skogsbruk (L UL UCF) foreslas att
endast additionellt nettoupptag eller minskade utslapp som folj er av atgiirder som anges i denna
strategi far till godoriiknas som kompletterande atgarder mot det nationella malet.

Negativa utslapp: Uppstar om mansklig aktivitet leder till upptag av koldioxid utover det upptag
som annars skulle ha uppstatt naturligt i kolcykeln. Negativa nettoutsliipp av koldioxid uppstar nar
en storre miingd koldioxid tas bort fran atmosfiiren genom mansklig aktivitet an de, genom
mansklig aktivitet orsakade utslappen som aterstar.

Nettonollutslapp: Uppnas nar de av miinniskan orsakade utslappen av vaxthusgaser (eller
koldioxid) motsvarar det av manniskan orsakade upptaget av viixthusgaser (ell er koldioxid).
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