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Remiss om förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om ändring av
förordning LULUCF
(M2021/01391)
Länsstyrelsen i Jönköpings län yttrar sig över remissförslaget om förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999 (M2021/01391).
SAMMANFATTNING OCH ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER

Statliga myndigheter har en viktig roll i att vara föredöme i omställning till ett
mer hållbart samhälle. Länsstyrelserna har ett systematiskt regionalt arbete
tillsammans med externa aktörer för att genomföra den regionala energi- och
klimatstrategin. För att underlätta detta arbete ser Länsstyrelsen gärna att fler
nationella styrmedel tillkommer inom de sektorer som idag ingår i ESR. Att
införa bättre bokföringsregler kan bidra till att nå klimatmålen till 2050 samt att
de nya bokföringsreglerna av CO2-utsläpp och kolupptag ger en mer
rättvisande bild.
Länsstyrelsen har begränsad möjlighet att sätta sig in i detta ärende då dessa
beslut i första hand ligger på departementsnivå. Länsstyrelsen har dessutom
haft begränsad tid på sig att svara eftersom remisserna inte kom fram förrän i
slutet på augusti.
SYNPUNKTER PÅ RÅDETS OCH EU-PARLAMENTETS FÖRSLAG

Länsstyrelsen har granskat de förslagsalternativ som har presenterats och vill
lämna följande kommentarer:
Länsstyrelsen anser att det är positivt att de marker som bidrar till att ta upp
växthusgaser ökar så att det nya målet om minskning med 55 procent blir
möjligt att nå. Det är också önskvärt att vi kan jämföra sådana arealer mellan
MS i EU som helhet.
Länsstyrelsen vill inte förorda något alternativ utan lyfta vikten av att mål- och
åtgärdsarbetet i EU går fortare. Vi anser att en viktig åtgärd är att se till att
bokföringsreglerna för odlad skogsmark (den skogliga referensnivån) blir mer
rättvisande och konstaterar att det finns för- och nackdelar med båda
beräkningsmetoderna.
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Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att mark för livsmedelsproduktion måste
säkras och inte utnyttjas för kolsänkande markåtgärder. Det är även
oacceptabelt att kolsänkande åtgärder i skog påverkar den biologiska
mångfalden. Utöver detta anser Länsstyrelsen att växthusgasutsläpp som är en
del av det naturliga kretsloppet måste behandlas i särskild ordning och skiljas
från de fossila utsläpp som härrör från till exempel transporter och
energiproduktion.
Miljödepartementet behöver i det fortsatta arbetet uppmärksamma att förslaget
kan ställa krav på administrativa system och eventuellt försvåra för små
markägare. En målsättning om mindre byråkrati borde också leda till system
som blir mindre byråkratiska.
Detta yttrande har beslutats av landshövding Helena Jonsson, efter
föredragning av klimat- och energiutredare Henrik Dinkel. I den slutliga
handläggningen har även Jesper Agrelius, Nina Elmsjö, Emma Willaredt,
Catarina Kristensson och Johan Löwenadler Davidsson deltagit.
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