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Høring af § 2-UDVALGET (LANDBRUG) om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/841 for så vidt angår
anvendelsesområdet, forenkling af overholdelsesregler, fastsættelse af medlemsstaternes
mål for 2030 og forpligtelse til kollektiv opnåelse af klimaneutralitet senest i 2035 i
arealanvendelses-, skovbrugs- og landbrugssektoren og om ændring af forordning (EU)
2018/1999 for så vidt angår forbedring af overvågning, rapportering, sporing af fremskridt og
revision
Landbrug & Fødevarer sender hermed vores bemærkninger til Europa-Kommissionens forslag til
revision af forordningen om drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret
arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). Vi står til rådighed for at uddybe disse bemærkninger,
ligesom vi håber på en løbende dialog om forslaget, som processen skrider yderligere frem.
Overblik over forslaget
Kommissionen foreslår en række justeringer af LULUCF-forordningen i flere trin op til 2030 og efter
2030:
-

I perioden 2021-2025 gælder princippet, at udledningerne fra LULUCF-sektoren ikke må
overstige kulstofoptaget

-

I perioden 2026-2030 foreslås der væsentlige ændringer, bl.a. at hele EU i 2030 skal nå et
mål om yderligere optag af CO2 indenfor LULUCF-sektoren på 310 mio. tons CO2
ækvivalenter ud fra referenceårene 2016, 2017 og 2018

-

Fra 2030 og frem vil LULUCF-reguleringen blive udvidet til at omfatte både emissioner og
optag fra landbrugssektoren, dvs. der oprettes en landesektorsøjle, der dækker både
skov, arealer og landbrug

-

I 2035 skal der opnås klimaneutralitet i den nye udvidede LULUCF-sektor

-

Fra 2036 og frem skal LULUCF sektorerne sikre et øget optag, der kan kompensere
udledninger i andre sektorer gennem et certificeringssystem for optag af kulstof. Løbende
op til 2030 skal der udvikles nye forretningsmodeller for “carbon farming” og certificering af
kulstofoptag.

Klimaneutralitetsmål i 2035
Fra 2031 og frem vil LULUCF-forordningen blive udvidet til at omfatte både emissioner og optag fra
landbrugssektoren. Senest 2035 er målet jf. Kommissionens udspil, at der skal opnås klimaneutralitet
for optag og udledninger i den nye fælles landsektor på EU-plan.
Fødevaresektoren står med nogle helt særlige udfordringer med biologiske processer, der
vanskeligt kan omstilles, da vi ikke kender alternativerne endnu til at sikre klimaneutralitet.
Landbrug & Fødevarer mener derfor, at klimaneutralitetsmålet for den fælles landsektor i 2035
primært skal indfris gennem arealer og skovbrug. Reduktionsmålene bør baseres på
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Kommissionens konsekvensvurdering, der slår fast, at landbrugssektoren kan bidrage med ca. 20
pct. reduktion pr. medlemsland til et klimaneutralitetsmål i en fælles landsektor i 2035 (baseline
2016-2018).
Behov for en samlet landsektor
Landbrug & Fødevarer ser positivt på forslaget om at samle arbejdet med CO2-emissioner i LULUCFsektoren med ikke CO2-emissioner fra landbrugssektoren. Landbrug & Fødevarer har selv arbejdet
for en ny landsektorsøjle for alle EU-landene – der dækker både skov, arealer og landbrug – til
erstatning af den nuværende byrdefordelingsaftale. Det vil skabe bedre konkurrencevilkår på tværs
af EU-landene.
Vigtigheden af bedre data og certificering
Det er ifølge Landbrug & Fødevarer vigtigt, at data, afrapportering og monitorering om LULUCF
emissioner og optag forbedres i EU. Landbruget er endvidere en sektor med stor usikkerhed ift.
målinger af drivhusgasser, og hvor der grundlæggende mangler data, og de nuværende nationale
målemetoder skal forbedres. Derfor foreslår Landbrug & Fødevarer, at Kommissionen udsteder
nationale guidelines om afrapportering, verificering og monitorering af data, og at der oprettes et
europæisk observatorium, hvor nationale data kan overvåges.
Endelig arbejder L&F for, at der etableres et fælles markedsbaseret certificeringssystem for
kulstoflagring inden for den nye landsektor, der kan operere parallelt med EU-finansiering og
finansiering fra private aktører, som også skal understøtte kulstoflagring i sektoren (se yderligere i
Landbrug & Fødevarers høringssvar til L14-22).
Europa-Parlamentets udtalelser
Landbrug & Fødevarer mener ikke, at man skal skærpe optagemålet fra 310 til 490 mio. tons CO 2e i
2030, eller have et separat optagemål for landbruget eller sanktioner for manglende opfyldelse, som
betænkningen fra Miljøudvalget i Europa-Parlamentet ligger op til.
Fleksibiliteter i LULUCF
Landbrug & Fødevarer mener at det har stor betydning, at fleksibilitetsmekanismerne fortsætter med
at eksistere og gerne øges, så Danmark har mulighed for at opfylde endnu mere i den ikkekvotebelagte sektor mod 2030 gennem den kvotebelagte sektor og LULUCF. Det skyldes, at der
generelt er en stor udfordring i at reducere udledningerne i landbruget, da udledningerne stammer
fra biologiske processer.
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