
Remissvar Energi- och klimatstrategi Gävleborgs län 2020-2030, 

diarienummer 2678-2019  
 

Naturskyddsföreningen Gävleborg har tagit del av remissupplagan av Energi- och klimatstrategin för 

Gävleborgs län 2020 – 2030. Inledningsvis svarar vi på de frågeställningar ni önskade fokus på. Vi 

svarar på hur vi ser på vår roll avseende arbetet med åtgärderna i strategin. Därefter har vi en del 

övriga kommentarer till olika delar i strategin. 

 

 Speglar strategin de utmaningar som länet står inför? 

Inriktningen att bättre utnyttja befintliga resurser genom ökad samordning inom de offentliga 

organisationerna och genom att involvera företag, allmänhet och folkrörelser är bra. Att tillsätta ett 

råd på ledningsnivå för att ”ta fram en gemensam färdriktning för det regionala miljöarbetet” och 

”bidra till att identifiera drivkrafter, hinder, sårbarheter och möjligheter i länets miljösamordning, 

energiomställning och klimatanpassning” ses som ett steg i den riktningen.  

Det som i stor utsträckning saknas i strategin är kopplingen mellan klimat och miljö. 

Koldioxidutsläppen har naturligtvis högt fokus, liksom energitillgång för att minska utsläpp från 

fossila bränslen, men skogsbrukets och jordbrukets roll för både koldioxidlagring och för 

biologisk mångfald bör betonas mer.  

En annan aspekt som inte betonas så mycket är vikten av småskalighet, lokal produktion och lokal 

distribution. En förkrossande stor majoritet av antalet företag i Sverige, inom de flesta branscher, 

består av företag med mindre än 10 anställda. Detta gäller inte minst inom jord- och skogsbruk 

(94% av företagen enligt SCB 20181204), byggindustri (86%), transport och magasineringsföretag 

(82%), hotell och restauranger (82%), fastighetsbolag och fastighetsförvaltare (94%), företag inom 

uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (82%). Även utan motsvarande 

statistik för Gävleborgs län bör man kunna utgå ifrån att de riktigt små företagen svarar för en 

mycket stor andel av sysselsättningen, vid sidan av de offentliga organisationerna. Att nå ut till 

dessa företag och motivera dem till klimat-, miljö- och energifrämjande åtgärder bör vara en viktig 

del i strategin. 

 Är de föreslagna målen relevanta och tillräckliga? 

 

Målen är långtgående och följer såväl Parisavtalet som nationella mål vad gäller koldioxidutsläpp 

och förnybar energi. Däremot saknas i alla punkter kopplingen till ansvar för miljön – den för 

jordens framtida utveckling så viktiga biodiversiteten får inte glömmas bort när åtgärder vidtas för 

att på mycket kort sikt minska koldioxidutsläppen! Hur hänsyn till biologisk mångfald tas bör 

lyftas i samtliga åtgärdsförslag i strategin. 

  

 Är det identifierade behovet av åtgärder relevanta och tillräckliga? 

 

Mest utmanande är målet att minska de konsumtionsbaserade utsläppen till 1 – 2 ton CO2 per 

person är 2040. Åtgärderna som föreslås är relevanta men troligtvis kommer ytterligare åtgärder 

att krävas för att uppnå målet. Att minska de offentliga utsläppen från länets olika aktörer i minst 

samma takt som länsborna förväntas minska sina konsumtionsbaserade utsläpp är viktigt och att 

vara tydlig med alla åtgärder som genomförs: orsak, målsättning och effekt. 

 

 Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er bransch/organisation? 



Intresset för klimat och miljö växer men dessa ställs ofta emot varandra och i många fall synes 

många beredda att offra miljön p g a att klimatkrisen betonas som mer akut. Att minskad 

biodiversitet kan vara ett minst lika stort hot tenderar att komma i andra hand. Svårigheten är att 

skapa en faktabaserad helhetsbild. Att informera om klimat- och miljöhot utan att skapa rädsla och 

handlingsförlamning och att adressera konkreta krav på åtgärder tydligt till såväl politiker, företag 

som allmänhet.  

 

Vår syn på Naturskyddsföreningens roll i det praktiska arbetet med utförandet av 
åtgärderna i strategin 

Naturskyddsföreningen Gävleborg erbjuder utbildning och samordnar kretsar, arbetsgrupper, projekt 

och nätverk i det regionala natur- och miljövårdsarbetet. Vi arbetar på ideell grund för att värna natur 

och miljö och för ett långsiktigt hållbart användande av naturen.  

Inom ramen för vår verksamhet kan vi bidra med kunskap och utbildningsinsatser. Vi har 

arbetsgrupper med fokus på återbruk och att handla miljövänligt samt skogsfrågor. Vi är engagerade i 

Biosfärområde Voxnadalen och har också intresse för småskalig livsmedelsproduktion/fäbodsfrågor. 

Vår roll gentemot offentliga organisationer är ofta som remissinstans. Vi bidrar gärna med kunskaper 

och i mån av möjlighet även med praktiskt arbete, individuellt eller inom våra arbetsgrupper/nätverk, 

för att utföra åtgärder i strategin som vi bedömer ligger inom vårt verksamhetsområde och som värnar 

natur och miljö. 

 

Övriga kommentarer  
(EKS avser skrivning i strategin, NFG avser Naturskyddsföreningen Gävleborg)  

 

EKS (sid 5): Föreslaget är att Länsstyrelsen och Regionen instiftar ett råd på ledningsnivå för 

kommunerna, företag och andra intressenter som kan driva på omställningen i länet, antingen som ett 
övergripande Agenda 2030-råd som jobbar horisontellt med hållbarhetsmålen eller som ett renodlat 

miljö- och klimatråd. 

NFG synpunkt: Sammansättning och viktning av olika intressenter i ett sådant råd blir avgörande för 

inriktningen! Viktigt att arbeta horisontellt och övergripande, inte isolerat i "stuprörsorganisationer". 
Viktigt också att ta hänsyn BÅDE till klimat och miljö - inte offra miljön för kortsiktig klimatnytta! 

EKS (sid 8): Parisavtalet bygger på koldioxidbudgetar och innebär att vi måste ta ett större ansvar än 

den svenska klimatlagen. Sveriges Klimatlag skiljer sig från principen om en koldioxidbudget ur tre 

avseenden. Lagen inkluderar inte internationellt flyg och sjöfart, den är inte baserad på en 
rättviseprincip och den förutsätter att storskaliga koldioxidlagringslösningar kommer stå för en del av 

utsläppsminskningarna.  

NFG synpunkt: Klimatlagen är minimikrav, målet för Gävleborgs län bör vara att leva upp till 

Parisavtalet. Internationellt flyg och sjöfart kan länet förmodligen endast påverka genom att propagera 

för klimatsmarta alternativ och genom att egen personal undviker flygresor. Gävleborgs hamn bör se 

till att el finns tillgänglig och används för fartyg som ligger vid kaj, i stället för att dieselmotorer 
genererar elen ombord. Rättviseprincipen bör lyftas som inspiration till ändrad konsumtion och till 

nytänkande inom klimatsmarta lösningar. Storskaliga koldioxidlagningslösningar kommer med all 

sannolikhet inte att finnas på plats inom de närmaste 10 åren. Vi kan inte förlita oss på att sådana kan 
bidra till att minska koldioxidutsläppen i det korta perspektivet. 



EKS (sid 13): Paradigmskiftet på transportområdet med digitaliseringen och elektrifieringen av vår 

mobilitet kommer förändra vårt resande under det kommande decenniet. Digitaliseringen har bidragit 

till en kraftigt ökad internethandel, det kan minska individens transportbehov men kan också öka 
godstransporterna. Här har samhället en viktig uppgift att se över hur dessa transporter bäst kan 

samordnas.  

NFG synpunkt: Alltmer ökad internethandel utgör en risk för mindre affärsidkare. Information om 

koldioxidutsläpp, miljöbelastning mm i andra länder vid direktimport kan möjligen få vissa 

konsumenter att tänka om. Olika aktiviteter för att underlätta återbruk och hyra/lån av varor behövs 

också. Inriktning för samordning av transporter bör i görligaste mån stödja mindre handlare, t.ex. när 

man ser över utlämningsställen av beställda varor. 

EKS (sid 14): Sjöfartens omställning är mycket beroende av internationella regler och avtal, eftersom 

de måste kunna tanka samma bränsle i alla hamnar där de lägger an. En utmaning regionalt är de 

utsläpp de genererar när de ligger förtöjda. 

NFG synpunkt: Det bör finnas möjlighet att ordna elanslutning för att undvika att dieselmotorerna 

körs för el ombord. 

EKS (sid 17): Region Gävleborg ska öka attraktiviteten i kollektivtrafiksystemet genom ökade 

avgångar, bättre tillgänglighet, digitalisering och hela-resan-perspektivet. Hela resan innebär t.ex. 

möjlighet att ta med cykel på tåget eller lånecyklar på stationen.  

NFG synpunkt: BRA! 

EKS (sid 22): Skogsnäringen är ett av Gävleborgs viktigaste affärsområden som utgörs av skogsbruk, 

sågverk och pappersmassabruk. Den nationella färdplanen för näringen säger att sektorn bidrar till 

omställningen på tre sätt: genom substitution där biobaserade produkter ersätter fossilbaserade 

produkter eller produkter som orsakar stora fossila utsläpp när de tillverkas, genom kolbindning i 

biobaserade produkter och i skogen samt genom att minska den egna användningen av fossil energi. 

Idag är processerna i sågverken i det närmaste helt fria från fossila bränslen och processerna i pappers- 

och massaindustrin är till 96 procent fria från fossila bränslen, det är främst godstransporter och 

arbetsmaskiner som är den stora utmaningen. 

NFG synpunkter: En ytterligare stor utmaning är att den biologiska mångfalden är beroende av större 

och sammanhängande områden av orörd och/eller äldre skog! Andelen sådana områden är idag mycket 

liten. Inriktningen av råvaruuttag till sågverk och pappersmassabruk är avgörande för att bevara mer 
äldre skog som ju med sin stora grönmassa också binder stora mängder koldioxid. Ju mer äldre skog, 

desto större areal som binder koldioxid och desto bättre förutsättningar för biologisk diversitet. Att 

inom Gävleborgs län satsa på s k kulturvirke med avsevärt högre avverkningsålder än vanlig 
produktionsskog bidrar till högre kolbindning i skogen fr.a. på den korta sikt som nu är så angelägen. 

Detta gäller också i än högre grad vid ändrade avverkningsmetoder (jmf Skogsstyrelsens ändrade 

instruktioner).  

Att uppmuntra till ökat utnyttjande av virke till byggnadsvård av länets gamla kulturbyggnader kan 
innebära ett behov av mer utvecklat system för klassificering av timmer. Idag är de stora sågverkens 

rutiner högt automatiseade vilket innebär att en del s.k. kvalitetsvirke inte tas till vara på bästa sätt. 

Avsteg från rutinerna blir obekvämt och kostsamt när inte incitament och ersättning för att särbehandla 
sådan råvara finns. Att stödja framtagandet av nya system för att hantera detta bör prioriteras. 

EKS (sid 23): Länsstyrelsen och Region Gävleborg utökar samarbetet med länets större företag för att 

stötta dem med deras färdplaner, energieffektivisering och i större utsträckning erbjuda dem en 

plattform för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, projektmedel och styra mot cirkulära 

affärsmodeller.   



Länsstyrelsen och Region Gävleborg samarbetar kring att samordna och öka kunskaperna kring att 

ställa miljökrav i offentlig upphandling för att stötta företagen i sin omställning. Detta är en 

grundförutsättning för att industrin ska våga ta kostnaderna för omställningen enligt deras färdplaner.  

Fortsätta att utveckla och synliggöra energi- och klimatrådgivningen för att nå ut till fler SME. Lyfta 

fler goda exempel. 

NFG synpunkter: Bra, men inkludera gärna de större företagens underleverantörer i aktiviteterna. 

Även SME behöver plattformar för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och projektmedel. En viktig 

faktor för ökad konkurrenskraft är möjligheter att samverka inom sådana områden där SME inte 
sinsemellan konkurrerar utan där nyttan blir gemensam för alla inblandade. Aktiviteter för att stötta 

sådant nätverkande bör vara prioriterade.  

EKS (sid 25): Generellt sett så saknas en samlad bild av energi- och klimatarbetet i 

samhällsplaneringen i länet, vilket kan förklaras av att ett tydligt uppdrag på länsnivå saknas, liksom 
användbara arbetsmetoder. Ett sådan uppdrag skulle kunna lyfta kunskapsnivån i länet, skapa samsyn 

och stringenta arbetsmetoder överbrygga gapet mellan planeringsprocessen och byggandet. För även 

om vissa kommuner har kompetens och sätter tydliga mål så finns det ett gap mellan planeringen och 
exploateringen där kommunernas mål inte alltid är kända hos exploatörerna. Det behövs mer 

samverkan i alla led.  

NFG synpunkter: En ytterligare aspekt i arbetet med samhällsplanering bör också vara ett ökat 
ansvar att bevara jordbruksmark; att inte bebygga mark som kan användas för livsmedelsproduktion. 

Förtätning av samhällen bidrar också till mindre transportbehov och därmed mindre koldioxidutsläpp 

EKS (sid 25): Länsstyrelsen ska verka för att energi- och klimatarbetet integreras i 

planeringsprocesserna. 

NFG synpunkter: Bra men bör vara "energi-, miljö- och klimatarbetet". 

EKS (sid 27): Beträffande klimatsmart byggande, förvaltning och renovering av fastigheter: Den 
största utmaningen att bygga energi- och klimatsmart handlar om bristande kunskaper och att bryta 

gamla vanor. I Gävleborg finns det inget nätverk eller forum för att diskutera dessa frågor. I Dalarna, 

exempelvis, finns plattformen Byggdialog Dalarna med fokus på hållbart byggande. Det finns enskilt 

goda exempel i Gävleborg men arbetet behöver skalas upp och skyndas på. Inte minst med tanke på att 
Gävleborgs län har både råvaran och flera trähusproducenter.  

NFG synpunkter: Här är inte bara trähusproducenter utan även mindre aktörer som arkitekter, 
byggmästare m fl oerhört viktiga. 

 

Gävle, den 13 augusti 2019 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN GÄVLEBORG 

Styrelsen gm Inga-Lill Carlsson 

 


