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Yttrande över remiss om förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841
(LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999
Ert diarienummer: M2021/01391
Synpunkter på föreslagna förordningsändringar
Länsstyrelsen i Dalarnas län tillstyrker remissens förslag som helhet. Det finns dock ett
antal farhågor som bör analyseras inför den fortsatta beredningen.
Länsstyrelsen i Dalarnas län ser positivt på höjda ambitioner inom LULUCF och att
Sverige tar en aktiv roll i arbetet med att binda kol. Länsstyrelsen ser att en fördjupad
analys bör göras av förslagens konsekvenser för Sverige, framförallt av hur jord- och
skogsbruket påverkas. Det gäller framför allt nedanstående punkter:


Jord- och skogsbruk är viktiga branscher för ekonomin i Dalarnas län, samtidigt
som de är centrala i omställningen till fossilfrihet. Länsstyrelsen vill därför
poängtera vikten av att regelverket tar hänsyn till jord- och skogsbrukets alla
möjligheter att bidra till klimatnytta, både genom kolinlagring och genom
substitution av fossila bränslen och material med hög klimatpåverkan. Det är
viktigt att regelverket inte skapar incitament för att mindre lönsam jordbruksmark
med höga biologiska värden planteras med skog för att öka inbindningen av kol.
Detta kan medföra utfasning av jordbruksmark i skogsbygder, och göra det svårare
för länet att uppnå såväl miljömålen som livsmedelsstrategins mål.



Incitament för markägare att bidra till ökad inlagring. För att jord- och skogsbruket
ska kunna bidra till en ökad kolinlagring så behöver åtgärder för kolinlagring
anpassas till affärsmodeller som ger incitament för de enskilda företagen.



Förutsättningar för regionalt anpassade åtgärder. Regionala skillnader i
markförhållanden och i jord- och skogsbrukets utformning gör att
förutsättningarna för olika typer av åtgärder skiljer sig över landet, såväl som inom
EU. Därför är det viktigt se till att ändringarna i förordningen inte försvårar för
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regional anpassning av åtgärder för ökad kolinlagring. Regionala företrädare
behöver ges en aktiv roll i detta arbete.


Möjligheter att uppnå synergier och hantering av målkonflikter med andra
samhällsmål. Åtgärder för ett ökat kolupptag inom LULUCF-sektorn kan ha både
positiv och negativ påverkan på andra samhällsmål, till exempel för biologisk
mångfald, landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning. 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 klimatåtgärder. Här kan länsstyrelserna med sin breda
verksamhet bidra till att identifiera synergier utifrån regionala förutsättningar.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf Länsråd Björn Forsberg med enhetschef Håkan Mowitz
och projektledare Martin Persson som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också energi- och klimatstrateg Erik Särnholm 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.

