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Remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841
(LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999
Kommunstyrelsens beslut
Sorsele kommun lämnar följande yttrande på remissen:
Sorsele kommun tackar för möjligheten att ge ett yttrande över förslaget.
Samtidigt som förslaget innehåller viktiga slutsatser om klimatet kopplat till
markanvändning, anser kommunen att det finns delar av förslaget som behöver
utredas i större utsträckning.
Förslaget tycks innebära att jord- och skogsbruk ska slås samman till en
gemensam marksektor i ett senare skede, där klimatneutralitet ska uppnås på
EU-nivå. Sorsele kommun ser här en risk att skogsrika medlemsländer, ska
kompensera för klimatbelastningen från mindre skogsrika delar av EU. Detta
torde i så fall drabba ett skogsrikt område som Sorsele kommun tämligen hårt,
med minskade möjligheter till skogsbruk som följd, och minskat utrymme för
lokalsamhället att överleva. Sorsele kommun vill framhålla vikten av hållbar
markanvändning, där det finns utrymme för areella näringar som skogsbruk,
jordbruk och renskötsel att utvecklas.
EU skriver så här: ”Climate change is a trans-boundary problem, which cannot
be solved by national or local action alone. Coordination of climate action must
be taken at European level and, where possible, at global level.” Klimatfrågan
är i allra högsta grad global, och därför vill Sorsele kommun inte se en
utveckling där skogsrika regioner ska axla en oproportionerligt stor del av det
gemensamma ansvaret.
Det kan inte vara meningen att skogsbruket i alltför hög utsträckning ska
kompensera för andra sektorers tillkortakommanden vad avser klimatet,
samtidigt som skogsprodukter ofta förs fram som hållbara ersättningsprodukter
för varor med fossilt ursprung, till exempel plast.
I Sverige finns en hög kompetens vad avser jord- och skogsbruk, med stor
medvetenhet i flera led – från markägare till berörda myndigheter. Sorsele
kommun anser att den nationella kompetensen bör tas till vara vid införandet
av ett nytt regelverk kring brukandet av markerna, och att ett nytt regelverk inte
ska innebära en försvåring för de areella näringarna.
Ärendebeskrivning
Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Sorsele kommun, Skellefteå
kommun och Robertsfors kommun är de organisationer i Västerbotten som
Forts.
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Ks § 139, forts.
under sommaren fått remisser från Miljödepartementet med delar av det
omfattande paket med lagstiftningsförslag med som EU-kommissionen
presenterade i juli och som syftar till att nå EU:s klimatmål. Paketet kallas Fit
for 55 och målet är att minska växthusgasutsläppen inom EU med 55 procent
till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Nu inleds förhandlingar om lagförslagen
som troligtvis kommer att pågå fram till 2023. Sista svarsdatum är den 15
september.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-09-10
Remissen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadschefen lämnar i sitt tjänsteutlåtande förslag till yttrande på
remissen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag vilket också blir
kommunstyrelsens beslut.
Beslutet sänds till:
Miljödepartementet
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