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Remissvar beträffande förslag till ändring av förordning (EU) 2018/841
(LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999
Er beteckning: M2021/01391
Synpunkter
Länsstyrelsen i Uppsala län ser fördelar med förslaget till ändring av LULUCFförordningen då det bör leda till en samlad bild - även regionalt - över klimatpåverkan
från markanvändning i en och samma rapportering. Idag redovisas jordbrukets icke-CO2utsläpp (N2O och CH4) regionalt uppdelat, medan CO2 från markanvändning/LULUCF
enbart redovisas nationellt.
Uppsala län har relativt sett en stor andel utdikade organogena marker, vilket gör att
denna del av klimatpåverkan är en betydande möjlighet för länet för framtida åtgärder.
För länet är regionala data därför viktiga för att underlätta identifiering av möjligheter
och eventuella utmaningar kopplade till åtgärder som minskar klimatpåverkan från
markanvändning/avvattning.
För att åtgärderna som helhet ska bli kostnadseffektiva är det av stor vikt att
standardiserade inventerings- och rapporteringsmetoder utvecklas och kontinuerligt
förbättras inom Sverige och EU. Där bör, bland andra kompetenta parter, SLU:s roll
stärkas som en viktig aktör med kompetens inom området. Pålitliga metoder för
kostnadseffektiv mätning blir avgörande för möjligheterna att skapa affärsmodeller som
ger incitament för ökad kolinbindning, och för realiseringen av de fördelar dessa modeller
förväntas skapa för jord- och skogsbrukssamhällen/områden.
För utsläppshandeln föreslås ”klimattullar”, CBAM, för att säkra att minskad
klimatpåverkan också sker för produktion av varor som importeras från länder utanför
EU. Motsvarande krav på nettoinbindning för LULUCF-området skulle kunna ställas på
jordbruksprodukter och trävaror som importeras från länder utanför EU.
Vidare kan påpekas att ändrad markavvattning kan utgöra relativ komplicerade och
utdragna processer, då det kan påverka många olika markavvattningsföretag.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander med klimat- och energistrateg Anna
Karlsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Cecilia Magnusson
(länsråd), Lennart Nordvarg (chef miljöavdelningen) och Helena Brunnkvist (chef
miljöstrategienheten) medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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