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Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag 

om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål 

Ert dnr M2016/00703/Kl 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit del av delbetänkandet från 

Miljömålsberedningen.  

Länsstyrelsen har gått igenom materialet och funnit ett antal frågor som vi vill 

belysa. Länsstyrelsen delar uppfattningen att klimatfrågan är en av vår tids största 

samhällsutmaningar och tillstyrker förslaget om en ny klimatlag. Länsstyrelsen ser 

också behovet av ett klimatpolitiskt råd, men anser att det först är viktigt att 

klargöra vilken parlamentarisk roll ett sådant råd är tänkt att få innan man kan ta 

vidare ställning. 

 

När det gäller målet att Sverige ska bli koldioxidneutralt 2050 ser vi behovet av 

att sätta flera uppföljningsbara och tvingande delmål längs vägen. Länsstyrelsens 

kan inte bedöma om ambitionsnivån om koldioxidneutralitet 2050 är tillräcklig för 

att nå målet om högst 1,5 grads uppvärmning som FNs klimatpanel satt upp, men 

konstaterar att många experter i frågan är tveksamma om takten är tillräcklig. Sett 

ur en försiktighetsprincip samt att Sverige har ambitionen att vara ett föregångs-

land ser vi att takten mot koldioxidneutralitet troligen bör vara snabbare.  

 

I de kommande delmål och strategier som är kopplade till det klimatpolitiska 

ramverket måste ambitionen vara att utsläppskurvorna blir så branta som möjligt. 

Beredningen behöver också hantera de växande utsläppen utanför Sveriges 

gränser som svensk konsumtion leder till samt möjligheten att minska de 

internationella utsläppen genom innovativ svensk export, det vill säga att tillämpa 

ett värdekedjeperspektiv. Sverige behöver en sammanhängande klimatpolitik där 

de tydligt framgår att vi även bidrar till globala koldioxidminskningar när vi 

minskar vårt koldioxidavtryck i Sverige   
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Vid beräkningar av koldioxidbalansen utgår man från att tillväxten i den svenska 

skogen ökar med ökad kolinlagring som följd. Att beräkna eventuella 

koldioxidminskningar via ökad kolinlagring i skogen är osäkert med hänsyn till 

ökade risker för torka, bränder och skadedjursangrepp. Det centrala och 

påverkningsbara i balansräkningen är de styrmedel som finns för hur samhället 

kan begränsa sin klimatpåverkan.   

 

Högre temperaturer med ändrade mönster för vattenflöden och tidig torka med 

stora grundvattensäkningar som följd är några av de effekter vi har kunnat se av 

klimatförändringarna i Kalmar län på senare år.  I år har läget blivit akut med upp 

till 4 meter lägre grundvattennivåer än normalt på Öland 

 

I det klimatpolitiska ramverket saknas åtgärder, strategier och mål för att anpassa 

samhället till ett förändrat klimat. Även om vi i Sverige effektivt lyckas begränsa 

vår klimatpåverkan så är vi i högsta grad beroende av vad som händer i vår 

omvärld. Klimatförändringarna påverkar oss redan nu och kommer så göra även 

inom en överskådlig framtid. Därför är det viktigt att åtgärder för att anpassa oss, 

samt göra oss mer motståndskraftiga mot klimatförändringar ska finnas med i 

utredningen. I det klimatpolitiska ramverket bör även riktlinjer dras för en 

nationell handlingsplan för klimatanpassning. Sverige är i dagsläget ett av få 

länder i EU som saknar en sådan handlingsplan. 

 

                                 __________________________ 

 

Beslutande i detta ärende har varit Avdelningschef Eva Brynolf. I den slutliga 

handläggningen av ärendet har deltagit samordnare för energi och minskad 

klimatpåverkan Tommy Lindström samt klimatanpassningssamordnare Lars 

Ljungström, den sistnämnde föredragande. 
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