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Yttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning
(EU) 2018/1999
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att Gröna given och 55 %-paketet är ett bra
initiativ, och att den översyn som nu pågår är ett viktigt initiativ för att åstadkomma
nödvändiga utsläppsminskningar.
För att nå den ökade ambitionsnivå som förslaget avser, kommer det att behövas riktade
åtgärder, både nationellt och regionalt. Det är av stor betydelse att EU:s jordbrukspolitik
utformas så att programmet bidrar till att trygga livsmedelsförsörjningen och samtidigt
minska klimatförändringarna i den riktning som återspeglas i Gröna Given.
Remissen berör ett komplext ämne och möjligheterna för Länsstyrelsen att sätta sig in hur
förslaget påverkar länet har varit begränsad. Effekten i länet av förslagen beror till stor del
på implementering och utformning av åtgärder för genomförande av förslagen. Här
identifierar Länsstyrelsen kunskapsutveckling, inklusive tillgång till regionala data, samt
hantering av målkonflikter som avgörande frågor.
Regionala synpunkter
Hur förslaget genomförs i Sverige får stor betydelse
Hur genomförandet av förslaget påverkar den regionala nivån bestäms till stor del genom
den nationella implementeringen. Länsstyrelsen vill särskilt trycka på att det är viktigt att
markanvändning analyseras i en helhet och att utformning av styrmedel för
implementering av förslaget görs med ett helhetsperspektiv. Markanvändningen (jord- och
skogsmark) har en potential som kolsänka men brukningen av skog och jord är också en
stor företagssektor. Hur vi brukar våra marker är också avgörande för bevarande av
biologisk mångfald. Dessa delar behöver ses samlat, så att styrmedel och målsättningar inte
går emot varandra. Frågor med beslut om markanvändning bör ges klimatperspektiv i
konsekvensanalyser som också inkluderar regional nivå.
Analyser och strategier på nationell och regional nivå kan behövas för att identifiera
potential till åtgärder på olika marktyper och vilka konsekvenser de får för hur marken
brukas och de näringsidkare som berörs. Detta arbete behöver också adressera och hantera
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eventuella målkonflikter, exempelvis med livsmedelsstrategins mål om ökad
livsmedelsproduktion.
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma att incitament kan behövas för näringsidkare inom
lantbruk och skogsektorn för att genomföra åtgärder. I implenteringen av förslaget är det
viktigt att det perspektivet finns med så att stödåtgärder utformas. Det är också viktigt att
regionala skillnader beaktas i utformning av stödsystem och regelverk samt att
Länsstyrelserna inkluderas i arbetet.
Behov av analys och underlag
Det är positivt att lagring och utsläpp räknas på samma sätt inom EU. Länsstyrelsen vill
dock lyfta att forskningsläget avseende kolinlagring i naturbetesmarker behöver förbättras
nationellt. Den forskning som finns är till stor del utförd i andra länder än Sverige, samt till
stor del även i länder utanför Europa. Detta gör att data inte direkt kan appliceras på
förhållandena i svenska naturbetesmarker och svensk markanvändning.
Regionala data över nettoutsläpp och nettoupptag av växthusgaser från markanvändning
(LULUCF) saknas idag. Det finns också ett behov av inventering av olika marktyper och
analys av hur de kan fungera som kolsänkor. Kopplat till detta finns behov av att ta fram
uppgifter om kolhalten i jordbruksmarken. En annan aspekt är att om kostnadseffektiviteten av åtgärder ska kunna bedömas förutsätter det att kolinbindning prissätts.

Behov av kompetensutveckling och stöd från nationell nivå
Länsstyrelsen har i den regionala klimat- och energistrategin för Södermanland identifierat
kolinlagring i skog och mark som ett åtgärdsområde. Nyckelinsatser är att öka kunskapen
om möjliga åtgärder för att öka kolinlagring i skog och jordbruksmark samt kompetensutveckling. Mot bakgrund av de osäkerheter som finns om kolinlagring i skog och mark
finns ett behov av nationellt stöd och kompetensutveckling för att genomförandet av
förslaget ska ske på samma sätt nationellt.

Beslutet om detta yttrande är fattat av Landshövding Beatrice Ask med handläggare Klas
Fredriksson som föredragande. Avdelningschef Henrietta Schönenstern, avdelningschef
Anne-Li Fiskesjö, enhetschef Tim Lux samt energi- och klimatstrateg Maria Gustavsson
deltog också i den slutliga beredningen av ärendet.
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.

