Kommentar angående förslag till svensk rapportering av LULUCF

LRF Skogsägarna är kritiska till den rapport och hanteringen som ligger till grund för ställningstagande
om de svenska referensnivåer inom LULUCF som regeringen ska inlämna till EU-kommissionen innan
årsskiftet.
Den svenska skogen har en avgörande betydelse för vår möjlighet att nå klimatmålen. Dels genom
den koldioxid skogen tar upp och lagrar när den växer, dels genom att skogens produkter ersätter
kol, olja och andra fossila råvaror och därmed minskar klimatbelastningen. Skogen växer under lång
tid och både skogsägare och industrin som tillverkar de förnybara produkterna behöver långsiktiga
förutsättningar.
EU-förordningen om LULUCF debatterades intensivt i EU och det var en framgång för Sverige och
klimatet när det beslutades att vi i framtiden kan nyttja skogens fulla hållbara tillväxt utan att det ska
rapporteras som negativt för klimatet. LRF Skogsägarna är oroade för att den möjligheten nu
begränsas i strid mot det som är politiskt beslutat av parlament och medlemsstater i EU.
Den rapport som ligger till grund för ställningstagandet har brister i de beräkningar som gjorts för
den långsiktiga tillväxten i den svenska skogen. LRF Skogsägarna tror inte de höga virkesvolymer som
redovisas i rapporten är realistiska. Att enbart bygga upp stora virkesförråd är riskabelt ur
skadesynpunkt och motverkar möjligheten att ersätta fossila material och bränslen. Skadesituationen
i Centraleuropa förskräcker och visar faran att bygga stora virkesförråd i produktionsskogen.
LRF Skogsägarna anser därför att den föreslagna referensnivån innebär att den långsiktiga kolsänkan i
skogen ej säkerställs. De i rapporten föreslagna åtgärderna leder till att en lägre möjlig
avverkningsnivå föreslås än om beräkningarna gjorts enligt de långsiktiga målen som skogsskötseln i
Sverige har. Det är angeläget att beräkningarna i rapporten säkerställs.
Det svenska familjeskogsbruket vill bidra till Sveriges minskade klimatpåverkan. För att kunna det
måste politiken säkerställa möjligheten att nyttja den hållbara tillväxt skogen har. En referensnivå
enligt det förslag som presenterats innebär att Sverige avstår från möjligheten att använda skogens
resurser för att ersätta kol och olja. Om detta blir den svenska hållningen måste det kompenseras
genom åtgärder både inom andra sektorer och via inköp av framtida krediter samt ökad skogstillväxt.

LRF Skogsägarna 20191210

