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Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till 

transportsektorns klimatomställning  

(Ert diarienummer M2022/01828) 

Jordbruksverket yttrar sig enbart om förslag som ligger inom våra ansvarsområden.  

Jordbruksverket är positivt till en bred utredning om reduktionsplikten i syfte att 

analysera hur styrmedlet på lång sikt kan bidra med störst samhällsnytta. 

 

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Tobias Markensten 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Ida 

Lindblad Hammar, Olof Johansson, Anna Blomquist och Sara Sundelius deltagit. 

Christina Nordin Tobias Markensten 

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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