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Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges 
globala klimatavtryck 

Sammanfattning 
Skogsindustrierna tackar för möjligheten att yttra sig över Miljömålsberedningens delbetänkande 
Sveriges globala klimatavtryck. 

I stort anser vi att utredningen är bra och konstaterar att det återstår att fastställa metoder för att mäta 
både importens och exportens klimatavtryck. Skogsindustrierna ser fram emot att aktivt delta i 
framtagandet av dessa metoder. Sammanfattningsvis vill Skogsindustrierna kommentera följande: 

• Sverige bör vara restriktiva med att anta nationella mål om det finns mål på EU-nivå som leder till 
samma resultat ur ett globalt perspektiv. 

• Skogsindustrierna är positiva till att klimatmål för konsumtion och export ska nås var för sig. 

• Internationell sjöfart bör inte ingå i de nationella målen. 

Skogsindustriernas yttrande 

Säkerställ a t t  Sverige har  rådighet a t t  nå målen 
EU håller för närvarande på att införa ambitiösa klimatmål för 2030 samt en klimatlag som innebär netto 
noll år 2050. EU:s uppdaterade mål är på en ambitionsnivå som närmar sig de svenska. Om nationella mål 
ska antas bör hänsyn tas till EU:s gemensamma mål för att säkerställa målen kan nås med medel som 
Sverige har rådighet över. 

Positivt a t t  klimatmål för konsumtion on export ska nås  var för sig 
Skogsindustrierna är positiva till att klimatmål för konsumtion on export ska nås var för sig. Vi stödjer 
förslagen om att förbättra statistik men även ta fram metoder för att beräkna utsläppsscenarier och 
effektbedömningar kring konsumtionsbaserade utsläpp. Skogsprodukter bidrar med omfattande 
substitutionseffekten genom att ersätta produkter med stora klimatavtryck med biobaserade material och 
det är positivt att substitutionseffekten med skogsprodukter får erkännande. 
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Svensk export bidrar med  global  klimatnytta 
Svensk Industri bidrar redan idag med klimatnytta genom export. När klimatsmarta svenska varor tränger 
undan utsläppsintensivare produktion i andra länder sänks de globala utsläppen med motsvarande 
hälften av Sveriges samlade utsläpp. Denna nytta kan komma att mer än fördubblas om svenska företag 
ges rätt förutsättningar. 1 Men då krävs det att fossilfri el levereras där och när den behövs, att 
tillståndsprocesserna minst halveras i tid och att Sverige präglas av ett generellt gott näringslivsklimat. 
Att sänka de svenska utsläppen utan att det också leder till globalt sänkta utsläpp räddar inte klimatet. 

Vi stödjer förslaget att SCB tillsammans med Naturvårdsverket och i dialog med exportaktörerna och 
akademin, får i uppdrag att utvärdera befintliga mått och ta fram ett vidareutvecklat mått på 
klimatavtryck av svenska produkter som går till export jämfört med andra motsvarande produkter, samt 
tar fram en metod för att följa upp statistik om exportens effekt på de globala utsläppen. 
Skogsindustrierna förutsätter att branschaktörer bjuds in i framtagandet av mått på klimatavtryck av 
svenska produkter som går till export. 

Skogsindustrierna anser att det är positivt att utredningen föreslår att Naturvårdsverket får i uppdrag att 
arbeta med mer scenarion och effektbedömningar kopplat till exportens klimateffekt. Det är även positivt 
att utredningen uppmärksammar skogsindustrins utnyttjade av restprodukter och att våra trävaror 
bidrar till minskade utsläpp när de ersätter fossilintensiva material. 

Internationell sjöfart bö r  inte ingå i de nationella målen 
Svensk skogsindustri är en stor inköpare av sjöfrakt både inom EU och globalt. Ökade kostnader jämfört 
med omvärlden har en stor negativ påverkan på svensk skogsindustris konkurrenskraft och kan i 
slutänden leda till koldioxidläckage. Sjöfarten är internationell i sin natur, varför mål och styrmedel bör 
sättas på internationell nivå, i första hand via IMO och FN och i andra hand av EU. Nationella mål för 
utsläpp från internationell sjöfart bör undvikas helt. 

Skogsindustriernas utgångspunkt 
Svensk skogsnäring bidrar med stor klimatnytta, inte bara genom inbindning av kol i växande skog och 
träprodukter, utan också genom att skogsprodukter ersätter fossila produkter. Både bioenergi, 
pappersprodukter och trävaror bidrar till att hålla undan fossil-baserade alternativ. Skogsnäringens 
sammanlagda årliga klimatnytta är drygt dubbelt så stor som hela Sveriges territoriella klimatutsläpp 2 . 

För Skogsindustrierna 

Johan Bruce 
Energidirektör 

1 Klimatnyttan av Svensk Export 
https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/rapporter/6nn5h2_material_economics_- 
_klimatnyttan_av_svensk_export_12pdf_1167100.html/MATERIAL_ECONOMICS_- 
_KLIMATNYTTAN_AV_SVENSK_EXPORT_12.pdf 
2 Svensk skogsnärings klimateffekt 1990-2020 
https://www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/rapporter/svensk-skogsnarings-klimateffekt- 
1990-2020.pdf 
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