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Omfattning
Antropogena utsläpp:
Utsläpp som orsakats av mänsklig aktivitet.
För markanvändning och skogsbruk (LULUCF) räknas 
utsläpp/upptag  på brukad mark

Territoriella utsläpp:
Till FN och EU rapporteras utsläpp inom landets gränser. 
För LULUCF innebär det upptag inom landet och utsläpp av 
biogen koldioxid från inhemsk biomassa oavsett var den sker.

Beslut under UNFCCC utgör grunden för rapporteringen:
CRF (CTF) -tabeller, metodrapport (NIR). Inventeringarna baseras 
i huvudssak på IPCC:s metodrapporter.
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Sveriges klimatrapportering - LULUCF
Kolpooler och flöden           av växthusgaser

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Redovisningen av LULUCF omfattar kolpoolerna levande biomassa, död ved, förna, markkol och träprodukter. Förändring i kolpoolernas förråd redovisas som nettoupptag om förrådet ökar eller nettoutsläpp om förrådet minskar. I de flesta fall beräknas förändringen som skillnad i förråd som mäts vid två tidpunkter, t.ex. vart femte år för levande biomassa som mäts på Riksskogstaxeringens permanenta provytor. Skillnad i förråd mellan två tidpunkter motsvarar i princip skillnaden mellan koldioxidupptag och koldioxidavgång för samma tidsperiod.Nettokolbalansen för trädbiomassa, dvs. förrådsförändringen, inkluderar upptag via trädens fotosyntes (tillväxt) och avgång via nedbrytning, bränder och avverkning. Allting som tas bort från skogen, till exempel all biomassa som används till biobränslen, blir ett utsläpp i beräkningen av nettokolbalansen i LULUCF. Biogena koldioxidutsläpp som härrör från inhemsk biomassa ingår alltså i LULUCF-sektorn som en del av sektorns nettokolbalans.Förändringen i kolförråd och utsläpp av växthusgaser  kan också beräknas med hjälp av modeller eller med generella faktorer för kolförrådsförändring eller utsläpp av andra växthusgaser. 
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Källa: https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-nettoutslapp-och-nettoupptag-fran-markanvandning/

 Areafördelning
- Permanent mark-

användning
- Markanvändnings-

förändringar (0,1%)
 Markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 

inkluderar både upptag och avgång. Utsläpp 
av biogen koldioxid som i praktiken sker i 
andra sektorer redovisas i LULUCF

 Omfattar nettoupptag i kolpoolerna levande 
biomassa, död ved, förna, markkol samt
inlagring av kol i träprodukter (HWP).

 Dessutom ingår växthusgasutsläpp från skogs-
gödsling, dränerad mark, torvproduktionsmark, 
odlingstorv, kvävemineralisering och utsläpp från 
bränder i skog och mark.

 Inkluderar utsläpp och upptag för brukad mark för 
kategorier där det finns en av IPCC godkänd
beräkningsmetod. 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Rapporteringen av LULUCF-sektorn under Klimatkonventionen delas in i markanvändningskategoriernaSkogsmark, jordbruksmark, betesmark, våtmark, bebyggd mark och övrig mark samt träprodukter som är en egen kategori.Dels redovisas mark som är permanent markanvänding och dels mark som byter markanvändning, t.ex. vid beskogning eller avskogning. Det gör att det finns totalt 36 redovisningskategprier. Permanent markanväning utgör 98% av den totala arelaen som fördelas påTotal FL 28,2Total CL 2,8 Total Gl 0,5 Total WL 7,4 Total S 1,9 Total OL 4,3Total 45,1 Markanvändning och skogsbruk (LULUCF) inkluderar både upptag och avgång. Rapporteringen omfattar nettoupptag i kolpoolerna levande biomassa, död ved, förna, markkol samt�inlagring av kol i träprodukter (HWP).Dessutom ingår växthusgasutsläpp från skogsgödsling, dränerad mark, torvproduktionsmark, odlingstorv, kvävemineralisering och utsläpp från bränder i skog och mark.Rapporteringen Omfattar brukad mark för kategorier där det finns en av IPCC godkänd beräkningsmetod. Figuren visar rapporterade utsläpp och upptag för 2021.Här kan vi se att de viktigaste bidragen till nettoupptaget I LULUCF-sektorn är levande biomassa, markkol (inlagring i mineraljordar och utsläpp från dränerade torvnmarker) och träprodukter.Den i särklass dominerande kategorin är skogsmark men även jordbruksmark som bidrar med ett nettoutsläpp på grund av odlade torvjordar och bebyggd mark vars utsläpp uppstår vid omvandling av mark till bebyggd mark, t.ex. avskogning är viktiga bidrag till det toatla nettot.
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Jag tänkte nu bara översiktlig beskriva vilka metoder som används. Vi får detaljerade beskrivningar av några delar av Hans Erik och Per-Erik om en stund.IPCC beskriver metodik med olika komplexitetsgrad, s.k. Tier-nivåer.Den enklaste nivån, Tier 1,  är när en generell emissionsfaktor från IPCC:s tabeller  multipliceras med aktivitetsdata. T.ex. utsläpp per mängd använt bränsle multipliceras med statistik över bränsleanvändning av något slag.Den mest avancerade nivån omfattar årliga inventeringar och modeller.För de viktigaste kolpoolerna använder Sverige den högsta nivån, Tier 3 men för några kategorier använder vi Tier 1.
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
För alla kategorier ska arealer redovisas och grunden för det är Riksskogstaxeringens permanenta provytor. För att bedöma hur stor del av arealen som utgörs av organogen mark används Markinventeringen för skog och betesmark och SGU:s jordartskartering för övriga kategorier. På sikt kommer vi även använda SLU:s torvkarta. Flera av de viktigaste kolpoolerna baseras på mätningar av kolförråd på Riksskogstaxeringens och Markinventeringens permanenta provytor, det är Levande biomassa, Död ved och markkol för skog och betesmark. De blå cellerna i tabellen.Några kategorier nyttjar modeller, t.ex. används ICBM-modellen för att beräkna kolförrådsförändringar i åkermark och IPCC:s nedbrytningsmodell som används för träprodukter. Lila celler i tabellen.För avgång av växthusgaser från dränerad torvmark används stratifierad arealdata och emissionsfaktorer. Det gäller även många av de mindre kategorierna och markanvändinngsförändringar. Aktivitetsdata förutom arealer är t.ex. produktion av odlingstorv (SCB), gödslad areal (SKS) och brunnen areal (MSB)- Gula celler i tabellen.Metoderna som används är alltså av olika komplexitet och är valda utifrån vilka data som finns tillgängliga men  med fokus på mer avancerad metodik för de viktigaste kolpoolerna och utsläppen.Jag lämnar nu över till mina kollegor för mer ingående beskrivning av några av de viktigaste beräkningarna.
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