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Yttrande gällande Remiss (M2022/01829) Tillväxtanalys 
promemoria Näringslivets klimatomställning PM2022:10 

Skogsstyrelsen har tagit del av rubricerad remiss och tillstyrker slutsatsen att 

befintliga styrmedel är otillräckliga och att det krävs ytterligare insatser, för 

att senast 2045 nå Sveriges klimatmål att inte ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser. Skogsstyrelsen har gett stöd till Tillväxtanalys i framtagandet 

av rapportens förslag och rekommendationer. Skogsstyrelsen står bakom de 

13 förslag och rekommendationer som rapporten anger att bland annat 

Skogsstyrelsen har gett upphov till. 

 

Skogsstyrelsen tillstyrker slutsatsen att EU:s energi- och klimatpolitik 

kommer att spela en allt större roll. Skogsstyrelsen har inte tagit ställning till 

om Tillväxtanalys förslag om en översyn och justering av Sveriges klimatmål 

ligger utanför det aktuella regeringsuppdraget. En mer ambitiös klimatpolitik 

inom EU kan innebära att den nationella klimatpolitiken kan behöva justeras, 

beroende på hur Sverige vill nå EU:s klimatmål. Skogsstyrelsen anser att 

Sverige har goda förutsättningar att vara ett globalt föredöme genom att leda 

klimatomställningen. Skogsstyrelsen har därför betonat vikten av att en 

översyn åtminstone bibehåller de nationella klimatmålens ambitionsnivå. 

Vidare bedömer Skogsstyrelsen att en översyn kan hanteras inom 

Miljömålsberedningens uppdrag om en samlad strategi för hur Sverige ska 

leva upp till EU:s åtaganden inom biologisk mångfald respektive nettoupptag 

av växthusgaser från markanvändningssektorn (LULUCF).  

 

Harmoniserade regelverk på EU- och nationell nivå underlättar 

myndigheternas planering och framtagande av underlag, undviker 

dubbelarbete och ger tydligare styrning av sektorn. Detta skapar större 

förutsättningar till kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder. Skogsstyrelsen 

anser att det är viktigt att använda och utveckla metoder inom befintliga 

processer inom miljömålssystemet samt det klimatpolitiska ramverket. 

Rutiner samt rollfördelning när det gäller myndigheternas arbete när det gäller 

kompletterande åtgärder bör dock förtydligas.  
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Sammantaget presenterar rapporten 47 förslag och rekommendationer. Ett 

pragmatiskt angreppssätt har använts för rangordning i kategorierna förslag, 

rekommendationer respektive förslag för fortsatt utveckling. Förslag bedöms 

vara väl utredda eller väl motiverade med stora möjligheter att kunna 

genomföras. Rekommendationer bedöms inte vara tillräckligt utredda förslag 

eller saknar konkretion. Utöver dessa 47 förslag och rekommendationer finns 

förslag för fortsatt utveckling i en bilaga. Skogsstyrelsen anser att samtliga 47 

förslag och rekommendationer borde ha rangordnats utifrån deras betydelse 

för klimatomställningen med bedömning av effekter på kort respektive lång 

sikt. Beslutfattare behöver kunna bedöma förslagens måluppfyllelse, effekter 

och kostnadseffektivitet.  

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Herman Sundqvist. 

Föredragande har varit utredare Tina Nilsson. I den slutliga handläggningen 

har också avdelningschefen Göran Rune, enhetschefen Magnus Viklund, 

klimatspecialisten Giuliana Zanchi, policy advisor Jörgen Pettersson och 

utredare Stefan Karlsson deltagit. 
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