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Milstolpar i Köpenhamn

• Copenhagen Accord förhandlades fram 
mellan 29 olika länder från hela ärldenmellan 29 olika länder från hela världen.

• Mandatet för ”Bali-processerna” förlängdes 
till M ik öt t i d 2010till Mexiko-mötet i dec 2010
–– Uppdatering av Kyotoprotokollet för efter 2012Uppdatering av Kyotoprotokollet för efter 2012

Kompletterande avtal inkl åtgärder i fler länderKompletterande avtal inkl åtgärder i fler länder–– Kompletterande avtal inkl åtgärder i fler länderKompletterande avtal inkl åtgärder i fler länder

• Åtgärder i u-länders skogsbruk för att 
minska utsläpp gavs stor uppmärksamhetminska utsläpp gavs stor uppmärksamhet
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Copenhagen Accord
• Allmänt hållen överenskommelse som inte 

accepterades av UNFCCC:s alla 193 parter

• Men över 100 länder (>80%) av globala utsläpp har 
associerat sig till ackordet 

• Inte rättsligt bindande åtagande och inget strikt 
regelverk

• ”Fast start” av stöd till u-länder; 30 miljarder US$ 2010-
12.

• Långsiktig löfte om 100 miljarder US$/år till 2020.

• REDD+ ingår som en viktig del av det som ska 
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finansieras 



REDD+ (utsläpp från skogsbruk i u-REDD   (utsläpp från skogsbruk i u
länder)

• Nära övergripande avtal 
(mål, struktur, funktion och organisation)

• Alla detaljer återstår, tex hur referensnivåer ska 
beräknas, krav på rapportering samt långsiktig 
finansieringen

• Till en början biståndsliknande men grundtanken är 
prestationsbaserad ersättning

• Ersättning via försäljning av utsläppsrätter en möjlig 
framtida finansieringslösning

• Våren 2010 diskuteras formerna för REDD+ enligt 
Köpenhamsackordet via den sk Paris-Oslo-processen
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Sk ll i d kli t t lSkogens roll i nuvarande klimatavtal
• Klimatkonventionen 1990

U d l i i i lä d h lä d– Uppdelning i i-länder och u-länder
– etablerar begreppet ”… common but differentiated 

responsibility …”
ll i lä d t k k lflöd j å– alla i-länder rapporterar skogens kolflöden varje år

– u-länderna rapporterar efter förmåga
– skogssektorn ingår som en obligatorisk del i 

t irapporteringen

• Kyotoprotokollet (1997) [perioden 2008-12]
– i-länder lovar att begränsa utsläpp
– skogssektorns kolflöden bokförs endast i mycket 

begränsad form
– u-länder har inga kvantitativa reduktionskrav
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R l fö b kfö i k i lä dRegler för bokföring av skog i-länder 
2013-20XX

• Förhandlingarna fortsätter 2010 med mål att 
komma överens i december 2010komma överens i december 2010

• Regler för pågående skogsbruk den stora g p g g
kvarvarande frågan
– Mest fokus på flexibla referensnivåer i kombination 

å ä fö f ömed någon typ av begränsning av bokförda kolflöden
– Träprodukter kommer ingå men kanske med 

begränsningarg g
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Skogens kolflöden räknas inSkogens kolflöden räknas in 
(mer)

EU h d b l t t ök d d l fö b
( )

• EU har redan beslutat om ökad andel förnybar 
energimix (20% 2020), Sveriges mål är 49% 
(50%)(50%)

• Förutsätter ökad bioenergianvändning och 
fortsatt produktion av kemisk massafortsatt produktion av kemisk massa

• Många anser att skogens kolflöden ska räknas 
ett till ett med fossila tsläppett-till-ett med fossila utsläpp 
Uppenbar målkonflikt mellan förnybar energi 

h k t ti l tt toch skogens potential som nettoupptagare av 
kol
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Skogssektorn svår att jämföra medSkogssektorn svår att jämföra med 
andra sektorer

• I skogsrika länder skogens kolflöden lika stora som 
utsläppen från andra sektorer, samtidigt är pp , g
osäkerheterna mångdubbelt större:
– Osäkra mätningar av markkol skapar löjligt stor 

osäkerhetosäkerhet 
– Risken för stormar och bränder svår att hantera
– Förändrad avverkningsnivå ger jätte-effekter på g g j p

totala utsläppen – 10% ökad avverkning ger cirka 20 
% ökade totala nationella nettoutsläpp
Varmare klimat kan leda till utsläpp av markkol som– Varmare klimat kan leda till utsläpp av markkol som 
inte går att parera
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Fl ib l f i å fö å å dFlexibel referensnivå för pågående 
skogsbruk (1)
• Alla i-länder har föreslagit nationell referensnivå utifrån egen specifik 

situation
Några länder valt historisk referens tex Norge som använder 1990• Några länder valt historisk referens, tex Norge som använder 1990

• De flesta länder valt framåtsyftande prognos för perioden 2013-2020, 
tex EU-27, Canada, Australien, Ryssland, Nya Zealand (och Japan)

• EU och Ryssland vill ha begränsning av bokföringen i form av ettEU och Ryssland vill ha begränsning av bokföringen i form av ett 
intervall (“the band”) där ingen bokföring sker
– EU söker ett band antingen från noll till referensnivån för att 

kombinera alternativen gross-net och net-net, eller ett 
symmetriskt band runt referensnivån för att beakta osäkerhetersymmetriskt band runt referensnivån för att beakta osäkerheter.

– Ryssland vill ha ett band mellan noll och referensnivån
• U-länder oroliga för att flexibel referensnivå leder till stora mängder 

krediter och vill se begränsning i form av ett (symmetriskt)krediter och vill se begränsning i form av ett (symmetriskt) 
maxbelopp. 
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Fl ib l f i å fö å å dFlexibel referensnivå för pågående 
skogsbruk (2)
• Pågående EU-diskussion kring framåtsyftande prognos vs. 

historisk bashistorisk bas
• Viktigt för EU att ha harmoniserade regler för EU27 eftersom 

EU som helhet också är part till protokollet
å å• Resultat från uppdraget används som referensnivå för 

Sverige
• För de EU-medlemmar som inte har egna prognoser, har EU-ö de U ed e a so te a eg a p og ose , a U

kommissionen utarbetat prognoser
• Många länder tveksamma till EU-kommissionens resultat, 

viktigt att dessa länder genomför egna analyser underviktigt att dessa länder genomför egna analyser under 
2010

• Svenska resultat och EU-kommissionens resultat för Sverige 
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skiljer sig åt. Viktigt för Sverige att vi kan förklara våra 
siffror.


