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Krav på minskad skogsavverkning
21 maj, 2022 av Ann Helleday, Klimatsvaret
Vid halvårsskiftet 2021 trädde EUs nya klimatlag ”Fit for 55” i kraft. Den innehåller
förslag till förändringar av LULUCF-förordningen. Det är inte helt lätt att se dess
konsekvenserna, eftersom den använder olika måttenheter och jämförelser. En sak
är dock klar. Lagen ställer ökande krav på träden som koldioxidsänka för lagring av
koldioxid – inte bara som koldioxidkälla för användning till bl a massa och biobränsle.
Detta har inte formellt skrivits in i lagen, men varit en förutsättning för att de
förhandlande parterna skulle acceptera helheten.
Denna nya EU-lag innebär ökad inlagring i skog och mark jämfört med den gamla
lagen som endast krävde bibehållen nivå. För att halten av koldioxid i atmosfären
skall minska krävs att inlagringen av koldioxid överstiger utsläppen.
Den svenska skogsindustrin och regeringen är inte intresserade av att foga sig efter
detta senare EU-direktiv. Man vill inte att kraven på trädens och markens inlagring av
kol skall vara tvingande utan uppmanande, indikativa.
EUs krav på olika länder grundar sig dels på mängden brukad mark, dels på tidigare
inlagring av kol. Kraven på Sverige att lagra kol i mark och träprodukter är höga och
ökande från tidigare gällande krav. Det finns bara ett sätt att snabbt och målinriktat
möta dessa krav – att minska skogsavverkningen! Detta skulle innebära ett totalt nytt
läge för den svenska skogspolitiken, vars strävan snarast varit det motsatta. Skulle
kraven gå igenom kommer skogsråvaror öka i pris och skogsägarna härmed
kompenseras. Men inte skogsindustrin som pressat politikerna till den grad att
regeringen kallats för skogsindustrins främsta lobbyorganisation. Förhandlingar
pågår och i Magnus Nilssons senaste rapport vill EUs miljöutskott höja
utsläppsminskningen genom minskade antal utsläppsrätter och krav på ökad naturlig
inlagring av kol – från Fit for 55 till Fit for 60. Omröstning sker i parlamentet.

