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Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas
bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under
perioden 2021–2030
Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss och välkomnar att
ambitionen för utsläppsminskningar i medlemsstaterna höjs. En ökad
klimatambition kan öka efterfrågan på skogsråvara genom att
omställningstrycket blir större. Ett långsiktigt hållbart skogsbruk kan fortsatt
leverera förnybar råvara med låga utsläpp av växthusgaser, som kan ersätta
fossil energi och material med produktionsprocesser med höga utsläpp
(exempelvis metall och cement), så kallad substitution.
Förslaget öppnar upp möjligheten för medlemsstaterna att ökade upptag på
skogsmark kan användas för att nå klimatmålen istället för åtgärder för att
minska utsläppen inom ESR. Detta kan skapa ett ökat tryck på Sverige att öka
kolsänkan i svenska skogar. Samtidigt föreslås i ett parallellt lagförslag1 höga
mål för Sverige att öka nettoupptaget i LULUCF-sektorn, ett mål som
svårligen kan nås inom den korta tidsramen till 2030 utan att dämpa
avverkningsnivån. Skogsstyrelsen lämnar utförligare synpunkter på förslag till
reviderad LULUCF-förordning i separat yttrande2. Att öppna upp för
flexibilitet till ESR från LULUCF-sektorns markbokföringskategori för
brukad skogsmark skapar ytterligare stärkt efterfrågan på ökad kolsänka i
svenska skogar. Detta får effekter på skogens möjlighet att tillgodose andra
samhällsmål, inklusive klimatnytta genom substitution.
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Skogsstyrelsen fortsätter att analysera förslagen inom ramen för
förhandlingsgruppen3 om översynen av ESR.
I ärendet har generaldirektör Herman Sundqvist beslutat och policy advisor
Jörgen Pettersson varit föredragande. I den slutliga beredningen har
avdelningschef Göran Rune, enhetschef Peter Blombäck, utredare David
Ståhlberg och utredare Andreas Eriksson deltagit.
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Regeringskanslibeslut 2021-07-06 § 196 Arbetsgrupp med uppgift att stödja
förhandlingarna om översynen av förordning 2018/842
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