
Regeringen arbetar aktivt för att minska utsläpp och 
bildning av kortlivade klimatpåverkande luftförore-
ningar. Detta  kompletterar ansträngningarna med att 
minska utsläppen av långlivade växthusgaser som 
pågår inom ramen för FN:s klimatkonvention och har 
stor betydelse för luftkvalitet, hälsa, klimatpåverkan 
och livsmedelsförsörjning. Sverige har tillsammmans 
med några andra länder tagit ett globalt initiativ för 
att minska utsläppen av sot, metan och marknära 
ozon.

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, short-
lived climate forcers (SLCF), är ett samlingsnamn för 
sotpartiklar, ozon och metan. Dessa ämnen har en kort 
uppehållstid i atmosfären jämfört med till exempel 
koldioxid, som har en mycket långvarig klimatpåver-
kan. Åtgärder som minskar utsläpp och bildning av 
SLCF får därför eff ekt relativt snabbt .

Genom att minska halterna av sot, metan och ozon i 
atmosfären kan man åstadkomma goda eff ekter på 
såväl klimatet och luftkvaliteten som på hälsa och 
växtlighet. Dessutom får det positiva eff ekter på jord-
brukets produktion av viktiga grödor.

Minskade utsläpp av SLCF ger snabb eff ekt, från 
några dagar till några veckor, regionalt där åtgärderna 

genomförs. Det betyder att en fortsatt global uppvärm-
ning åtminstone tillfälligt skulle kunna bromsas. På så 
sätt skulle värdefull tid vinnas för att nödvändiga 
minskningar av koldioxid i atmosfären ska börja ha 
eff ekt. Det är viktigt att notera att åtgärder för att 
minska halterna av SLCF i atmosfären inte ersätter 
åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Åtgärder 
mot klimatpåverkande luftföroreningar kompletterar 
arbetet med att minska utsläppen av koldioxid och 
andra långlivade växthusgaser som sker inom ramen 
för FN:s klimatkonvention.

Enligt en svenskfi nansierad studie från FN:s miljö-
program, UNEP, så kan ett brett genomförande till år 
2030 av 16 existerande åtgärder för att minska utsläp-
pen resultera i att

2,4 miljoner förtida dödsfall på grund av luftför-• 
oreningar utomhus kan undvikas och ytterligare 
1,6 miljoner dödsfall på grund av luftförore-
ningar inomhus kan undvikas årligen
årliga skördeförluster av ris, majs, sojabönor och • 
vete på 52 miljoner ton årligen kan undvikas på 
grund av lägre halter av marknära ozon
global uppvärmning kan reduceras med upp till • 
0,5 grader till år 2050 och med 0,7 grader i Arktis 
till år 2040.

Internationellt samarbete för att minska 
sot, metan och marknära ozon
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Globalt initiativ för utsläppsminskningar av SLCF
Sverige har tillsammans med Bangladesh, Canada, 
Ghana, Mexiko och USA initierat ett globalt partner-
skap för minskade utsläpp av SLCF. UNEP kommer att 
ha en viktig roll i partnerskapet genom att bidra med 
fördjupad analys av vetenskapliga rön och stöd för 
åtgärder. Syftet med partnerskapet är att:

Öka medvetenheten om fördelarna med att vidta • 
åtgärder för att minska utsläppen av SLCF.
Identifi era och diskutera gemensamma strategier • 
för att vidta nya åtgärder eller främja och för-
stärka åtgärder inom andra organisationer.
Främja utvecklingen av nationella eller regionala • 
handlingsplaner och följa upp utvecklingen av 
program och åtaganden. 
Mobilisera medel för att minska SLCF-utsläpp.• 
Mobilisera medel för regionala plattformar och • 
för att öka den privata sektorns investeringar i 
utsläppsminskningar. 

Målet är att ytterligare länder ansluter sig till partner-
skapet. En förutsättning för att delta är att landet delar 
initiativets mål om utsläppsminskningar och är villigt 
att främja arbetet med att nå målen. Även frivilligorga-
nisationer och företrädare för näringslivet är välkomna 
att medverka på samma villkor som länder.

Sveriges aktiva roll
Sverige har tagit ett antal initiativ för att minska utsläp-
pen av SLCF både på hemmaplan och utomlands. På 
nationell nivå pågår ett arbete med att identifi era åtgär-
der som kan minska utsläppen ytterligare. Vedeldning 
är en stor källa till utsläpp av sot i Sverige, även diesel-
drivna fordon och arbetsmaskiner ger stora utsläpp. 

Inom ramen för Arktiska Rådet driver Sverige som 
ordförandeland på för att ta fram underlag för åtgärder 
mot SLCF i Arktis. Utsläppen av sot från sjöfarten är 
viktiga att komma åt genom internationella överens-
kommelser inom ramen för FN:s sjöfartsorgan IMO. 
Sverige har under 2010 tillsammans med Norge och 
USA lämnat förslag till IMO om åtgärder för att minska 
utsläppen av sot från sjöfart i Arktis. På sikt hoppas Sve-
rige få med övriga IMO-länder på en sådan reglering.

Inom ramen för FNs luftvårdskonvention, CLRTAP, 
som reglerar utsläppen av luftföroreningar regionalt 
har Sverige drivit och fått gehör för att sot ska tas in i 
samband med beslut om ett nytt avtal om utsläppsre-
duktioner till år 2020. En förutsättning för att minska 
utsläppen är att mätdata och utsläppsinventeringar hål-
ler rätt kvalité. Därför bidrar Sverige till det metodut-
vecklingsarbete som nu påbörjas inom konventionen. 
Sverige driver även samma linje inom EU i samband 
med den pågående översynen av EUs luftvårdspolicy.

Regeringen stödjer fi nansiellt  UNEP:s arbete för att 
minska SLCF. Sida och Energimyndigheten står till-
sammans bakom ett stort antal projekt inom området i 
en rad utvecklingsländer. Sverige kommer också att 
stödja Global Alliance for Clean Cook Stoves (GACC), 
en allians för rena spisar i U-länder. GACC är ett pro-
gram för att minska sjukdomar och dödlighet som en 
följd av luftföroreningar från matlagning över öppen 
eld i utvecklingsländer.

LÄS MER
I Sverige har SMHI fått i uppdrag att samordna det 
svenska arbetet med kortlivade klimatpåverkande luft-
föroreningar. Mer information om arbetet med SLCF i 
Sverige: www.slcf-info.se.


