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Ett fall framåt för svenskt skogsbruk?



Vad resulterade COP 15 i ?
• Visade svårigheten i att driva jättelika förhandlingsprocesser där 

enskilda länder/ grupper av länder har olika agendor.
EU ill å fö h ä b tt tt ök i 2020 åt d– EU vill gå före och är berett att öka sina 2020-åtaganden

– USA har haft mindre fokus på klimatförändringar men ett starkt fokus på 
energiförsörjningssäkerhet. g j g

– Kinas snabba utveckling förutsätter tillgång på billig energi
– Utvecklingsländerna vill inte göra avkall på sin ekonomiska utveckling 

för att industriländerna skapat stora utsläpp av växthusgaser.

• The Copenhagen Accord• The Copenhagen Accord
– Bra eller dåligt?



Resultatet – ” the Copenhagen 
Accord”Accord

• 2 graders målet förankrats,
Mål fö lä k 31• Mål för utsläppen ska anges 31 
januari 2010,
Finansiering på kort och lång sikt är• Finansiering på kort och lång sikt är 
fastslaget för anpassningsåtgärder

• Mätning verifiering och kontroll av• Mätning, verifiering och kontroll av 
utsläpp accepterat, 

• Etablering av mekanismer motEtablering av mekanismer mot 
avskogning – REDD,

• Tekniköverföring omnämns

30 statschefer, 80% av utsläppen,  
förhandlade den konkreta texten,
Ett antal länder obstruerade hela g
FN-processen,
Nya allianser kommer utformas? 



Resultatet – för näringslivet

Positivt
• Mål för utsläppen ska anges – ger ambitionerna,pp g g ,
• Mätning, verifiering o kontroll av utsläpp – grundläggande för trovärdighet, 
• Mekanismer mot avskogning, REDD, har kommit långt,

T k ikö fö i ä t k tt k ft f å

Negativt

• Tekniköverföring poängteras – kommer att kunna ge efterfrågan

Negativt
• Ingen konkurrensutjämning på kort sikt,
• Efterfrågan på CDM är osäkra – förhalar investeringarna,
• Ingen klarhet i hur privat kapital kan engageras?
• Ökad protektionism – klimattullar o andra handelshinder,
• Sektoravtal avstyrdes,Sektoravtal avstyrdes,
• Tappar tid



Vad händer nu?
• 102 länder har anmält planer – står för ca 

82 % av utsläppen 
• EU-kommissionens analys på g
• EU:s mål - 20 eller 30 procent?EU:s mål - 20 eller 30 procent?

– 20 resp 30 % är anmält till Accordet,
– Ett antal länder driver 30% oavsett
– Sverige har redan tagit höjd för 30 % 

för icke-handlande sektorer,
A t USA l fö l d å ?Ur DN-debatt 3 januari 2010, Andreas • Antas USA:s lagförslag under våren?
– Viktigt med länkning av 

utsläppsmarknaderna,

Ur DN debatt 3 januari 2010, Andreas 
Carlgren: ”Miljörörelsens strategi att 
i stort sett bara sätta press på EU 
i en fråga som är global var ett pp ,

– Regelverk för offsets

g g
misstag.”



Avskogning i fokus
F t D 3Forest Day 3
• Stort intresse kring

Årlig förändring av virkesförrådet 
i d 1990 2005 (%)Stort intresse kring 

skogsfrågorna drivet av 
avskogningens stora betydelse 

Kina
perioden 1990 - 2005 (%)

för utsläpp av koldioxid. 
• Hög medvetenhet om att 
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Sverige

Europa
Nord 
Amerika

0 0

1,0

avskogningen i hög grad är 
fattigdomsdriven

• REDD nära förhandlingslösning Brasi
Afrika Syd-

amerika
Asien

Världen – 0,2
-1,0

0,0

g g
i Köpenhamn

• Pratas mer om att stoppa 
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Skogsindustrin är en del av g
lösningen på klimatfrågan
• För varje träd som avverkas planteras minst två nyaFör varje träd som avverkas planteras minst två nya 
• Tillväxten är högre än avverkningen. Ökas tillväxten 

binds ytterligare koldioxid.y g
• Naturhänsyn tas vid alla skogliga åtgärder för att 

bevara den biologiska mångfalden
• Ett aktivt skogsbruk bidrar till att de svenska 

utsläppen av fossil koldioxid minskar ytterligare 
genom

– ökad användning av träbaserade produkter
– ökad användning av avverkningsrester för 

energiproduktion

• Material- och energisubstitution ger störst effekt



Klimatfrågans olika nivåer

Verklig klimatnytta

Klimatförhandlingarna
Redovisningsprinciper och åtaganden 

Klimat- och energipolitik
Globalt

EU
Sverige



Konsekvenser av COP 15
• Europeisk och svensk industri konkurrerar med ekonomier som inte 

lägger restriktioner på användning av fossila bränslen. 

• Svensk och europeisk klimat- och energipolitik bibehålls tills vidare 
på oförändrad nivåpå oförändrad nivå.
– Utsläppshandel (risk för carbon leakage)
– Elcertifikat (Idag eldas svensk industriråvara och ersätts med import.)( g p )
– CO2-skatt

Stort tryck på förnybar energiråvara



Skogsindustriernas mål

• Öka tillväxten i den 
svenska skogen med

• Öka uttaget av 
trädbränslen med 20svenska skogen med 

20 milj. kubikmeter till 
trädbränslen med 20 
TWh till år 2020

år 2020



Viktiga principer för framtida klimatavtalViktiga principer för framtida klimatavtal 

• Ett avtal måste baseras på en 
beräkningsmodell som redovisar tillväxt i skog 

h i t hi t i k iff ll b åoch inte historiska siffror eller basår
• Ett avtal måste värdera användningen av 

träbaserade produkter och dessa produktersträbaserade produkter och dessa produkters 
positiva klimatpåverkan

• Ett avtal måste innehålla initiativ för att stoppa• Ett avtal måste innehålla initiativ för att stoppa 
avskogningen


