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Yttrande över remissförslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841
(LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999
Ert diarienummer: M2021/01391.
Inför beredning av detta yttrande har samordning genomförts med övriga
länsstyrelser.
Länsstyrelsen i Västmanlands län är positiv till remissens förslag. Det finns dock
några övergripande synpunkter som Länsstyrelsen önskar ska beaktas i det
fortsatta arbetet med förordningen. Effekten på Västmanlands län avgörs
framförallt av implementering av åtgärder när förordningen är beslutad. Mest
avgörande anser Länsstyrelsen är kunskap om hur åtgärder ska genomföras,
tillgång till regionala data och hantering av målkonflikter.
Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att:


Det är positivt med höjda ambitioner inom LULUCF.



En fördjupad konsekvensanalys bör göras av förslagens effekt på landets
jord- och skogsbruk.



Det är av stor betydelse att EU:s jordbrukspolitik utformas så att en trygg
livsmedelsförsörjningen säkras samtidigt som även klimatanpassning
främjas.



Länsstyrelsen vill särskilt trycka på att det är viktigt att markanvändning
analyseras ur flera aspekter och att utformningen av styrmedel görs med
ett helhetsperspektiv. Markanvändningen (jord- och skogsbrukandet) har
en potential som kolsänka, men är även en viktig del av Sveriges
näringsliv som förväntas leverera en mängd viktiga tjänster och produkter.
Hur markanvändningen bedrivs har exempelvis stor betydelse för skydd av
den biologiska mångfalden.
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Synpunkter på föreslagna förordningsändringar
Höjda klimatambitioner inom markanvändningssektorn (Artikel 1)

Länsstyrelsen är positiv till höjda ambitioner i EU:s klimatarbete inom sektorn
markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Med
hänsyn till IPCC:s senaste rapport finns anledning till ytterligare höjning av
ambitionsnivån.
Fördjupad konsekvensanalys av Sveriges åtagande behövs (Artikel 4)

Länsstyrelsen anser att en fördjupad konsekvensanalys behöver göras för att
undersöka förslagens effekt på Sverige. Länsstyrelsen bedömer att de nya
föreslagna nationella målen innebär en kraftigt höjd ambitionsnivå för Sverige.
Länsstyrelsen anser att nuvarande styrmedel och åtgärder behöver stärkas och att
åtgärder ska kunna genomföras snabbt.
Nedanstående punkter behöver utredas vidare:


Påverkan på jord- och skogsbruk av ökade ambitioner inom LULUCF. Det
är viktigt att regelverket utformas på ett sådant sätt att inga oönskade
sidoeffekter uppstår. Exempel på en sådan oönskad sidoeffekt skulle kunna
vara att incitament uppstår för att plantera skog på mindre lönsam
jordbruksmark med höga biologiska värden i syfta att öka inbindningen av
kol.



För att jord- och skogsbruket ska kunna bidra till en ökad kolinlagring så
behöver åtgärder anpassas till affärsmodeller för företagen. Till exempel
behövs system för certifiering och rapportering som fungerar enkelt på
gårdsnivå.



Det finns regionala skillnader i markförhållanden som innebär att
åtgärderna ser olika ut i respektive län och mellan EU:s medlemsstater.
Därför är det essentiellt att ändringarna i förordningen inte försvårar för
regional anpassning av åtgärder för ökad kolinlagring.



Åtgärder för ett ökat kolupptag inom LULUCF-sektorn kan beroende på
utformning ha både positiv och negativ påverkan på andra samhällsmål,
till exempel för biologisk mångfald, landsbygdsutveckling och
klimatanpassning. Utifrån erfarenheter av det regionala klimatarbetet ser
Länsstyrelsen att förtroendet och acceptansen för klimatarbetet i hög grad
påverkas av hur väl andra samhällsmål hanteras vid genomförandet av
åtgärder. Länsstyrelserna kan inom ramen för sina klimatuppdrag
identifiera synergier och målkonflikter utifrån regionala förutsättningar.



Länsstyrelsen bedömer att föreslagna förändringar kan medföra ytterligare
och skärpta krav på mätning, rapportering och verifiering av utsläpp och
upptag i LULUCF-sektorn. Att bokföring och rapportering speglar
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verkliga förhållanden och tar hänsyn till upptagens inbyggda instabilitet är
avgörande för LULUCF-ramverkets trovärdighet.

I detta ärende har Landshövding Minoo Akhtarzand beslutat och
klimathandläggare Jan van der Horst varit föredragande. I ärendets slutliga
handläggning har även klimathandläggare Måns Enander och avdelningschef Sara
Paulsson medverkat.

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

Kopia till
martin.wadmark@regeringskansliet.se

