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Synliggör att aktivt brukande binder mer koldioxid
LRF Västra Götalands vill i en skrivelse till styrelsen att LRF ska verka för att
synliggöra att ett aktivt brukande av jord och skog binder koldioxid från
atmosfären. I skrivelsen vill regionen också att LRF driver på utvecklingen av
biokol och ökat trähusbyggande.
Riksförbundsstyrelsens svar
Precis som LRF Västra Götaland påpekar är det när skogen brukas aktivt och
har hög tillväxt som den binder mest koldioxid från atmosfären. Att använda
biobaserad råvara, för att ersätta med fossil råvara, ger därför en minskning av
koldioxidutsläpp som blir flera gånger större än om skogen bara får stå orörd
utan att brukas. Att använda kartong för dryckesförpackningar är exempelvis
mer klimatsmart än att använda förpackningar av glas eller plast. Trähus har
exempelvis mycket större klimatnytta än betonghus.
LRF anser att biobaserade råvaror behöver användas i större omfattning för ett
ökat kolförråd i de produkter och varor som vi använder. I exempelvis
offentliga upphandlingar bör fördel ges för materialval som ger låg belastning
på klimatet. Åtgärder kan vara krav på livscykelanalyser (LCA) exempelvis för
byggprocesserna.
LRF jobbar aktivt med att få till stånd en nationell strategi för biobaserad
ekonomi. Huvudsyftet med detta påverkansarbete är att uppmärksamma de
möjligheter som finns för biobaserad råvara och få till stånd en långsiktig
politik som beaktar dessa möjligheter.
De gröna näringarna är i form av ägare och brukare den huvudsakliga
leverantören av bioråvaran. Därmed har de gröna näringarna en central roll i
det biobaserade samhället. Tillgång till hållbart producerad biomassa är en
grundförutsättning för att ambitionen om bioekonomin ska gå att förverkliga.
För att biomassan ska kunna produceras på ett hållbart sätt krävs dock att det
finns människor och företagare som aktivt värnar om resursen och är beredda
att göra långsiktiga investeringar i sin skog och sin jord. Därför är det väldigt
viktigt att LRF är aktiv och pådrivande i debatten kring biobaserad ekonomi.
Påverkansarbete inom detta område pågår nu på ett omfattande plan.
Exempelvis inom de parlamentariska utredningarna Miljömålsberedningen och
Energikommissionen, samt på Almedalen nu i sommar. Ett seminarium om
träbyggande arrangerades också av LRF Skogsägarna i riksdagen i våras.

