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Betä nka ndet SO U 2020:4 Vä ge n till e n klima tpositiv fra mtid
Myndigheten för sarnhällsskydd och b eredskap (MSB) ställer sig p ositiv till det breda grepp
som dessa viktiga frågor får i detta betänkande. MSB instämm er i de prin ciper och m ål
som föreslås i den framtagna strategin för att Sverige, m ed hjälp av kompletterande
åtgärder vid sidan om utsläpp sminskning, ska kunna nå n egativa utsläpp av växthusgaser
efter år 2045.
MSB ser att av seende transp orter av farligt gods så har u tredningen fokuserat på
transporter m ed fartyg. Underlaget näm ner varken väg- eller järnvägs transp orter av
koldioxid, m en skulle sådana transp orter vara aktuella, t.ex. till en hamn för vidare
fartygstransport, bör ett fortsatt arb ete också ta hänsyn till transp orter av farligt gods p å
väg och järnväg.
MSB anser att utifrån ett beredskap sp ersp ektiv så är en god inhemsk försörj ningsförm äga
av livsm edel en bra bas. I utredningen anges att de föreslagna åtgärderna ska gå i linje m ed
den nationella livsm edelsstrategin som bl.a. syftar till att öka svensk livsm edelsproduktion .
Mo t denna bakgrund bör de åtgärder som vidtas ta hänsyn till ett bevarande av produktiv
jordbruksmark. På så sätt m öjliggörs en ökning av den inhem ska produktionen .
MSB ser att vissa åtgärder som utredningen föreslår m er sp ecifikt kan p åverka den
fram tida brandrisken i skog och m ark både positivt och n egativt. Men även den gen erella
riskbilden b ehöver beaktas om en förändring sker. D et är därför nödvändigt om upp drag
ges till olika myndigheter att det i upp draget ska ingå att alltid beakta vilken ri skförändrin g
åtgärderna kan ge för olycksskador som storm skador, ras och skred, slam strörnmar eller
skogsbränder. Förhållanden som kan påverka riskbilden kan vara till exempel att in föra
andra trädarter eller skötselmetoder av skogen. N är upp drag ges b ör det alltid inbegripa att
riskbilden ska minska m ed de föreslagna åtgärderna. D etta gäller exemp elvis upp dragen
om att se över stödform er för beskognin g av jordbruksm ark, föry ngring m ed contort atall i
stället för vanlig tall.
Utredningen belyser bland annat riskreducerande åtgärder för skogsbrand i form av ökad
andel löv träd. MSB vill här fram hålla vikten av att denna typ av åtgärder m åste ske inom
skogsbruket och att det sannolikt behöver få en påtaglig om fattning i terrängen på väl
anp assade lägen för att fungera som sky ddsätgärd. Alltför utspridda, sm ala eller glesa
bestånd m ed löv träd ger inte önskad riskreducering för skogsbrand.
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I detta ärende har generaldirektör D an Eliasson beslutat. Sara N ordmark har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Camilla Asp och
enhetschefen Asa Kyrk G ere deltagit.
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