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Miljödepartementet, Regeringskansliet
c/o Klimatenheten
103 33 Stockholm

Remiss om förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999
Er beteckning: M2021/01391

Bakgrund

EU har under året beslutat om klimatpaketet Fit for 55, en ambitionshöjning till
2030 för att nå nollutsläpp till år 2050 och därmed leva upp till kraven i
Parisavtalet. EU förbinder sig i klimatpaketet att minska utsläppen av
växthusgaser med 55 procent till 2030 (jämfört med 1990). I det nya målet ingår
förutom de handlande och icke-handlande sektorerna, även upptag och avgång av
koldioxid från mark och skog (LULUCF-sektorn).

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen välkomnar den ambitionsökning som det tredje alternativet –
Option 3 – skulle innebära. Länsstyrelsen ser positivt på ett sammanhållet mål för
markanvändningssektorn, och den höga ambitionen om klimatneutralitet inom
markanvändningssektorn år 2035. Förslaget ställer dock höga krav på
medlemsländerna att ta fram nationella handlingsplaner för hur detta ska omsättas
i praktiken. Länsstyrelsen ser en risk för att dessa handlingsplaner kan bli för
oprecisa och dåligt anpassade för regionala förutsättningar. Vi ser därför ett behov
att regionala handlingsplaner tas fram, där även andra värden såsom
livsmedelsproduktion och biologisk mångfald inkluderas.
I förslaget lyfts Landsbygdsprogrammet och den kommande strategiska planen för
jordbrukspolitiken (CAP) fram som en viktig resurs och styrmedel genom såväl
jordbruksstöd som projekt- och investeringsstöd. Erfarenheterna från CAP,
inklusive förberedelsearbetet inför 2023 till 2027, visar målkonflikten mellan
förenkling och regional anpassning på EU-nivå och nationell nivå. Det finns risk
för att gemensamma åtgärder inom EU inte är regionalt anpassade och inte heller
väntas ge bästa klimateffekt under svenska förhållanden. Risk finns även för
målkonflikter med andra nationella mål inom livsmedelsstrategi och
livsmedelsberedskap. Effektiviteten för CAP:s bidrag är därför beroende av
flexibiliteten i de enskilda medlemsländerna att utforma stöd och åtgärder utifrån
lokala förutsättningar i de strategiska planerna.
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De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med klimat- och energistrateg
Lisa Rehnström som föredragande. I den slutliga handläggningen har
samhällsbyggnadsdirektör Mathias Wahlsten, landsbygdsdirektör Ulrika
Lundberg och miljödirektör Johanna Lindgren, medverkat.

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.

