
Jag misstolkade Bolund 

1. För a( uppfylla kravet i EUs nya klimatlag, a( ne(outsläppen inom unionen (utsläpp minus 
kolinlagring i landskapet och träprodukter) 2030 ska vara minst 55 procent lägre än 1990, får 
länderna gemensamt Gllgodoräkna sig en ökning av de naturliga kollagren (i landskapet och 
träprodukter) de(a år på högst 225 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2eq). I den poliGska 
uppgörelsen om lagen ingår dock även a( kollagren under 2030 ska öka med minst 300 miljoner ton 
(kommissionen föreslår a( målet 310 miljoner ton skrivs in i den s.k. LULUCF-förordningen). Mot 
denna bakgrund är risken för a( en ökad kolinlagring i den svenska skogen kan utny(jas för a( 
uppfylla 2030-målet obefintlig. 

2. Det Jakob Lundgren hävdar a( Per Bolund avsåg med si( u(alande i Sveriges Radio gäller något 
helt annat, som, under vissa förutsä(ningar, skulle kunna bli aktuellt bortom 2030. Kommissionen har 
nämligen föreslagit a( hanteringen av de utsläpp av metan och lustgas från jordbruk och 
kreatursskötsel, som idag (Gllsammans med de fossila koldioxidutsläpp som sker utanför 
utsläppshandeln) regleras under den s.k. ansvarsfördelningsförordningen (Effort Sharing RegulaGon, 
ESR), från och med 2031 ska fly(as Gll LULUCF-förordningen, dvs. hanteras Gllsammans med de 
naturliga kollagren. Från 2035 vill kommissionen a( den nya sektor som i så fall skapas (brukar kallas 
AFOLU - Agriculture, FOrestry and Land-Use) ska redovisa ne(o-nollutsläpp och däre]er ”negaGva” 
utsläpp. Inom EU uppvisar LULUCF-sektorn för närvarande en ne(oinlagring på 250-300 miljoner ton 
CO2eq per år, i Sverige strax under 40 miljoner ton. En sammanslagen AFOLU-sektor inom EU skulle 
2019 istället ha redovisat e( ne(outsläpp på 120-130 miljoner ton, i Sverige en fortsa(, men lägre 
ne(oinlagring på drygt 30 miljoner ton. E]ersom de naturliga kollagren i Sverige även i e( AFOLU-
system således skulle leverera en ne(oinlagring, skulle man kunna beskriva de(a som a( andra EU-
länder med en sådan lösning, skulle kunna ”gömma sig bakom” Sverige. (Observera dock a( de 
utsläpp som potenGellt skulle kunna ”gömmas” uteslutande gäller metan och lustgas från jordbruk 
och kreatursskötsel, inte koldioxidutsläpp från t.ex. energianläggningar, stålverk eller vägtrafik.) 

3. Frågan är dock hur stor förändring en AFOLU-lösning i prakGken skulle innebära. Den modell 
kommissionen föreslår är nämligen, såvi( jag kan förstå, densamma som redan gäller under såväl ESR 
som LULUCF, dvs. i bo(en finns e( gemensamt, unionsövergripande mål för ne(outsläpp/inlagring 
(t.ex. ne(o-nollutsläpp 2035), som sedan i lagsG]ningen fördelas mellan länderna e]er deras 
specifika förutsä(ningar. A( Sverige och några y(erligare välbärgade länder har de tuffaste kraven 
om utsläppsminskningar under ESR, kan för all del beskrivas som a( EU-länder med lägre 
minskningskrav ”gömmer sig bakom” Sverige. På samma sä( ställer LULUCF-förordningen redan idag 
tuffare krav på Sverige om a( stärka de naturliga kollagren än på t.ex. Spanien. En AFOLU-lagsG]ning 
skulle, såvi( jag förstår, fungera på samma sä(. Den s.k. preliminära ståndpunkt regeringen 
redovisade för EU-nämnden 27 september om a( den ser ”betydande risker i a6 e7ersträva 
klimatneutralitet i en specifik sektor på EU-nivå såsom en utvidgad marksektor” förefaller mot denna 
bakgrund aningen uppjagad. Kanske har denna insikt nå( Per Bolund, och kanske förklarar det varför 
han, vid onsdagens ministerrådsmöte, bland det otal skäl han framförde som Gll a( Sverige är kriGskt 
Gll kommissionens föreslagna förändringar av LULUCF-förordningar inte nämnde vare sig AFOLU-
förslaget eller idén om klimatneutralitet(!)? 

4. Entusiasmen bland EUs regeringar för a( övergå Gll AFOLU-modellen verkar för övrigt, av 
onsdagens ministerrådsmöte a( döma, vara behärskad. E( enda land (Danmark) u(alade sig posiGvt. 
Bland de övriga som nämnde förslaget var tonen kriGsk.  

5. Min kriGk i bloggen utgick från a( Bolund i SR-intervjun talade om 2030-målet, det slog mig inte a( 
han kunde avse AFOLU-förslaget. Oavse( om hans u(alanden om a( de(a förslag ger andra länder 
möjlighet a( ”gömma sig” bakom Sverige har grund eller ej, så tycks min kriGk ha byggt på en 
misstolkning av vad han talade om, och jag har därför plockat bort texten från min blogg.


