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Remiss. Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4)
Region Gotland har getts möjlighet att svara på rubricerad remiss och lämnar
härmed följande korta synpunkter, främst på åtgärdsförslagen.
Sammanfattande synpunkter

Region Gotland ser förslagen till åtgärder i strategin som väl genomarbetade,
utredningen bedöms vara gedigen.
Region Gotland anser samtidigt att strategin skulle vunnit på att tydligare
adressera och försöka motverka risken för att åtgärder inte genomförs på
grund av de brister i acceptans, incitament eller ”informationsmisslyckanden”
som helt kort berörs under avsnittet med konsekvensanalyser.
Särskilda synpunkter
Ökad kolsänka inom areella näringar, LULUCF

Region Gotland ser mycket positivt på förslagen om att inom nästa period för
landsbygdsprogrammet tillföra ersättningar för olika insatser för ökade
kolsänkor på de areella näringarnas marker. Deltagandet är frivilligt, vilket i sig
är bra. En ökande andel passiva markägare av jord- och skogsbruksmark ger
dock farhågor om att det inte blir tillräckligt många markägare som lockas till
aktiviteter i den utsträckning som behövs. Det är viktigt att rådgivning
kompletteras med tillräckliga ekonomiska incitament.
Avskiljning, transport och lagring av koldioxid

För en region som Gotland, med en stor och dominerande utsläppskälla till
fossilt kol från industriellt processutsläpp, är det av största vikt att system och
incitament för hela kedjan inom CCS snabbt kommer på plats. Utredningens
förslag att fokus på kort sikt bör vara koldioxidlagring utomlands och åtgärder
för att möjliggöra det, tycks också vara snabbaste vägen. Vi ser också positivt
på att lagring kan bli aktuellt i Östersjön. Om det blir aktuellt med
undersökning av svenska lagringsmöjligheter på eller nära Gotland, ser vi
behov av att tillfälle ges för förankring hos allmänheten på Gotland om CCS.
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Verifierade utsläppsminskningar i andra länder

Region Gotland har inga invändningar mot upplägget av det föreslagna
programmet.
Andra tekniska åtgärder för upptag av växthusgaser

Region Gotland är positiva till att utredningen i nuläget inte räknar in
svårbedömda tekniska åtgärder i de kompletterande åtgärdernas upptag av
koldioxid.
Vi vill dock också påpeka att även i delar av näringslivet på Gotland finns
intresse för att biokol ska få räknas som en kompletterande åtgärd. På Gotland
blir det sannolikt inte aktuellt med koldioxidavskiljning i de relativt små
biobränsle-eldade fjärrvärmeverk som finns här, men att producera både värme
och biokol är ju numera tekniskt möjligt även i liten skala.
Avslutningsvis

Avslutningsvis ser Region Gotland positivt på möjligheten att kompletterande
åtgärder kan erbjuda viss flexibilitet i hur klimatmålen kan nås. Särskilt om
kolinlagring genom lokala åtgärder inom LULUCF kan få tillgodoräknas i ett
företags kolbalans, på motsvarande sätt som importerade biodrivmedel kan
räknas idag, så bör det ge potential till ökat engagemang för sådana åtgärder
och bidra till att nå klimatmålen till 2030.
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