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Regeringen, Miljödepartementet

Begäran om yttrande över ”Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring
av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning
(EU) 2018/1999”
Er beteckning: M2021/01391

Bakgrund
I EU:s klimatlag fastlås att unionens utsläpp av klimatgaser ska minska med minst 55 procent
mellan 1990 och 2030 och att EU ska vara klimatneutralt 2050. För att nå dessa mål föreslås
flera åtgärder. När det gäller upptag och avgång från mark och skog (Land Use, Land Use
Change and Forestry, LULUCF) föreslås att ambitionsnivån höjs till 310 miljoner ton
koldioxidekvivalenter år 2030. För Sveriges del höjs målet för LULUCF-sektorns nettoupptag
från 35 miljoner till 47,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Vidare föreslås en ny AFOLUsektor (Agriculture Forestry and Other Land Use) där LULUCF och icke-CO2-utsläppen från
jordbruk slås samman. Denna sektor ska vara klimatneutral 2035. Förslaget innebär även att
flexibiliteten mellan LULUCF-sektorn och ESR ska ökas.

Länsstyrelsens ställningstagande
Länsstyrelsen välkomnar att ambitionsnivån höjs när det gäller reducering av klimatgasutsläpp
från markanvändningssektorn, inte minst med tanke på att upptaget minskat de senaste åren.
Länsstyrelsen menar att det finns stora fördelar med att integrera jordbruks- och marksektorn i
en gemensam AFOLU-sektor.
De skärpta målen medför att medlemsstaterna måste vidta omfattande åtgärder. För svenskt
vidkommande ska nettoupptaget öka med hela 35 procent. Flera av de tänkbara åtgärderna kan
ge negativa effekter såsom minskade arealer av åkermark och negativ påverkan på den
biologiska mångfalden. Minskade åkerarealer inverkar negativt på livsmedelsproduktionen och
den svenska försörjningsförmågan. Länsstyrelsen vill därför påtala behovet av noggranna
analyser som säkerställer att negativ påverkan minimeras.
Det nya regelverket kan även medföra en ökad rapporteringsbörda för svenska myndigheter.
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Länsstyrelsen menar att det finns fördelar med flexibilitetsverktyg, men vill samtidigt påtala att
dylika verktyg endast bör användas i begränsad omfattning och att ett alltför komplext regelverk
kan uppmuntra aktörer att leta efter kryphål istället för att vidta nödvändiga åtgärder.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Brittis Benzler med energi- och klimatsamordnare Patrik
Ekheimer som föredragande. I handläggningen medverkade även länsråd Jörgen Peters och
enhetschef Cecilia Engström.
Brittis Benzler
Patrik Ekheimer
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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