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Remiss av EU-kommissionens förslag om certifierings-
ramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF)  

(Ert dnr M2022/02237) 

 

Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda förslag från 

kommissionen.  

Jordbruksverket ställer sig positivt till att lantbrukare kan få betalt för den 

klimatnytta de åstadkommer genom ökad kolinlagring och till ett gemensamt 

ramverk inom EU. Eftersom viktiga detaljer i förslaget kopplat till bland annat 

beräkningar och bokföringsregler är föreslagna att ligga i rättsakter och delegerade 

akter som kommer att tas fram efter att beslut om att anta förordningen är fattat kan 

vi inte göra en rättvis konsekvensbedömning av förslaget.  

Jordbruksverket anser också att större hänsyn bör tas till småföretagare då 

kostnader för dessa företag att mäta, verifiera och rapportera kolinlagringen kan bli 

relativt sett högre, samt att man bör se till att åtgärder för ökad kolinlagring inte 

leder till minskad produktion av livsmedel, vilket kan leda till ökat importberoende 

och till koldioxidläckage. 

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Per Bodin har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Ida Lindblad 

Hammar, John Andersson, Marie Törnquist, Olof Johansson, Anna Blomqvist och 

Jacob Landsjö deltagit. 

Christina Nordin Per Bodin 

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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