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Yttrande gällande Remiss om Lokal och regional 
klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk 
handlingsplan 2023 (M2022/01830) 

Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss och tillstyrker Länsstyrelsens 

förslag 9–9.2 om att befintliga satsningar för att återväta tidigare utdikade 

skogsmarker förlängs till år 2030. Förslag om återvätning har samråtts med 

Skogsstyrelsen under uppdraget. Långsiktighet är viktigt för att åtgärderna ska 

kunna nå full potential, Återvätning av torvmarker bedöms vara en 

kostnadseffektiv klimatåtgärd som även skapar fler ytterligare nyttor, 

exempelvis biologisk mångfald. Skogsstyrelsen ser positivt på stöd för extern 

kompetenssatsning och att återvätningsavtal kan breddas för att inkludera 

markavvattningssamfälligheter och försök med andra former av 

återvätningsprojekt och tester. 

Skogsstyrelsen anser att Länsstyrelsens skrivningar är otydliga gällande 

markanvändning och skogsbruk (LULUCF). På sida 11 skriver Länsstyrelsen 

att nationella mål som omfattar LULUCF-sektorn inte är beslutat. Men det är 

beslutat att LULUCF kan ingå som kompletterande åtgärd i de nationella 

klimatmålen. På sida 12 skriver Länsstyrelsen att uppdraget inkluderar 

klimatpåverkan från ökad kolinbindning i mark. Enligt LULUCF-

förordningen ska varje medlemsland i EU se till att utsläppen från 

markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk kompenseras 

genom upptag i minst motsvarande mängd under perioden 2021–2030. 

Sammantaget är det svårt att följa uttolkningen av uppdraget och 

avgränsningens konsekvenser för vilka åtgärder som bedömts kunna 

inkluderas i uppdraget.  

Utöver återvätning finns det intressanta åtgärder för bevarande av biologisk 

mångfald som också bidrar till ökad kolinlagring och minskade skogsskador, i 

syfte att förbättra markanvändning och skogsbruk, som även kan 

implementeras på regional och lokal nivå, och bidra till att de nationella och 

globala klimatmålen nås på ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt sätt.  

Skogsstyrelsen uppmärksammar ett eskalerande behov av att kontinuerligt 

bevaka och komma med förslag kopplade till skogens roll i klimatarbetet. 

Länsstyrelsen beskriver i sin rapport att trots goda exempel blir klimatarbetet 

fragmenterat och sker inte strategiskt och systematiskt överallt. Vidare att 

klimatområdet präglas av kortsiktig projektfinansiering vilket försvårar ett 
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konsekvent och långsiktigt arbete. Skogsstyrelsen anser att det är viktigt att 

använda och utveckla metoder inom befintliga processer inom 

miljömålssystemet samt det klimatpolitiska ramverket. Rutiner samt 

rollfördelning när det gäller myndigheternas arbete när det gäller 

kompletterande åtgärder bör dock förtydligas.  

 

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Herman Sundqvist. 

Föredragande har varit utredare Tina Nilsson. I den slutliga handläggningen 

har också avdelningschefen Göran Rune, enhetschefen Magnus Viklund, 

klimatspecialisten Giuliana Zanchi, policy advisor Jörgen Pettersson och 

utredare Stefan Karlsson deltagit. 

 

 

 

Herman Sundqvist 

 

Tina Nilsson 

 

 

 

Kopia till 

Göran Rune 

Magnus Viklund 

Tina Nilsson  

Giuliana Zanchi 

Jörgen Pettersson 

Stefan Karlsson 

Registratur 

 

 


	Yttrande gällande Remiss om Lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 (M2022/01830)



