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DEN EUROPÆISKE UNION OG SKOVENE

Den Europæiske Union (EU) har ikke nogen fælles skovpolitik. Mange af EU's politikker
og initiativer har dog indvirkning på skovene, ikke kun på EU's eget territorium, men også
i tredjelande.

Hvad er en skov? På dette tilsyneladende enkle spørgsmål findes der ikke noget fælles svar
for alle medlemsstaterne. Med henblik på indsamlingen af internationale skovbrugsstatiske
oplysninger betragtes træbevoksede landområder på over 0,5 ha med en kronedækningsgrad på
mindst 10 %, på hvilke træerne kan nå en højde på mindst fem meter, som skove.

SITUATIONEN FOR SKOVENE I DEN EUROPÆISKE UNION –
VÆRDIFULDE OG FORSKELLIGARTEDE ØKOSYSTEMER MED
MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER

A. Det europæiske skovlandskab – en mosaik primært skabt af menneskehånd
Således defineret strækker EU's skove sig over 161 mio. ha (4 % af verdens skovarealer).
De dækker 38 % af Unionens areal på uensartet vis: seks medlemsstater (Tyskland, Spanien,
Finland, Frankrig, Polen og Sverige) tegner sig for to tredjedele af de europæiske skovarealer
(se faktablad 5.2.10). Endvidere varierer skovenes betydning stærkt på nationalt plan: I Finland,
Sverige og Slovenien er mere end 60 % af arealet dækket af skov, mens andelen kun udgør 11 %
i Nederlandene og i Det Forenede Kongerige. Desuden øges Unionens skovareal i modsætning
til mange områder af kloden, hvor skovrydning er et stort problem. Arealet er vokset med ca.
11 mio. ha. mellem 1990 og 2010, hvilket dels skyldes naturlig udbredelse og dels en indsats
for nyplantning af skov.
De mange typer skov i EU afspejler Unionens geoklimatiske diversitet (boreale skove, alpine
nåletræsskove osv.). Deres udbredelse afhænger faktisk især af klimaet, jordbunden, højden og
topografien. Kun 4 % af skovene er ikke blevet ændret af menneskene; 8 % er plantager og resten
tilhører kategorien af »seminaturlige skove«, dvs. menneskeskabte. De europæiske skove er i
øvrigt for størstedelens vedkommende privatejede (ca. 60 % af arealerne mod 40 % offentlige
skove).
B. Skovenes alsidighed: deres miljømæssige, økonomiske og sociale rolle
Ud fra et miljømæssigt synspunkt leverer skovene mange forskellige økosystemtjenester. De
bidrager til beskyttelsen af jordbunden (mod erosion), indgår i vandets kredsløb og regulerer det
lokale klima (navnlig via evapotranspiration) og det globale klima (særlig gennem oplagring af
kulstof). De beskytter også biodiversiteten ved at fungere som levested for mange forskellige
arter.
Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt skaber udnyttelsen af skovene ressourcer, primært
træ. Ud af 161 mio. ha skov kan 134 mio. ha benyttes til tømmerproduktion (ingen retlige,
økonomiske eller miljømæssige restriktioner begrænser denne anvendelse). På disse arealer

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.10.pdf


Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 2

udgør træfældning desuden kun to tredjedel af den årlige tilvækst af træ. Den primære
anvendelse er til energi (42 % af mængden), mod 24 % til savværkerne, 17 % til papirindustrien
og 12 % til pladeindustrien. Halvdelen af forbruget af vedvarende energi i EU stammer fra træ.
Desuden leverer skovene andet end træprodukter, navnlig fødevarer (bær og svampe), kork,
harpiks og olier. De danner ligeledes grundlag for visse tjenesteydelser (jagt, turisme osv.).
Skovene er således kilder til beskæftigelse, særlig i landdistrikterne. Skovsektoren (skovbrug,
træ- og papirindustrien) tegner sig for ca. 1 % af EU's BNP – og kan for Finlands vedkommende
nå helt op på 5 % – og beskæftiger ca. 2,6 millioner personer. Endelig har skovene en stor
betydning for den europæiske kultur.
C. Biotiske og abiotiske trusler – udfordringer forværret af klimaforandringer
Blandt de abiotiske faktorer (dvs. fysiske eller kemiske), som truer skovene, kan nævnes
brande (især i Middelhavsområdet), tørke, storme (i løbet af de seneste 60 år har i gennemsnit
to storme hvert år forårsaget betydelige skader på de europæiske skove) samt atmosfærisk
forurening (emissioner fra vejtrafikken). Herudover udgør fragmenteringen af skovene på grund
af etableringen af transportinfrastrukturer en risiko for biodiversiteten. Hvad angår biotiske
faktorer, kan dyr (insekter, hjortedyr) og sygdomme forringe skovene. I alt er ca. 6 % af arealerne
skadet af mindst en af disse faktorer.
Klimaændringerne udgør allerede udfordringer for de europæiske skove. De vil sandsynligvis
på forskellig geografisk vis påvirke tempoet for skovenes vækst, deres udbredelsesområde
og visse parasitters udbredelsesområde og endvidere hyppigheden og intensiteten af ekstreme
meteorologiske fænomener. Skovenes tilpasning til disse udviklingstendenser og deres andel i
bekæmpelsen af disse (takket være f.eks. udskiftning af ikke-vedvarende energi og materialer
med træ) udgør to store udfordringer.
EU's skove er således underlagt mange forskellige forventninger, som nogle gange konkurrerer,
hvilket illustreres af de spændinger, der findes mellem deres udnyttelse og deres beskyttelse. En
af de vigtigste opgaver for skovforvaltningen er at foretage en afvejning mellem disse hensyn.

SKOVBRUGSPOLITIKKER OG -INITIATIVER INDEN FOR DEN
EUROPÆISKE UNION: UDFORDRINGEN MED AT SIKRE
KONSEKVENS

Skovene er ikke specifikt nævnt i traktaterne, og EU har således ikke nogen fælles
skovbrugspolitik. Skovbrugspolitikken er derfor fortsat primært en national kompetence.
Imidlertid indvirker mange europæiske initiativer på skovene i Unionen og i tredjelande.
A. En ny europæisk referenceramme for skovbrugsforanstaltningerne
I september 2013 vedtog Kommissionen en ny EU-skovstrategi for skove og den skovbaserede
sektor (COM(2013)0659), som indeholder et forslag om en europæisk referenceramme for
udarbejdelse af sektorpolitikker med indvirkning på skovene. De retningsgivende principper for
denne strategi er bæredygtig skovforvaltning og fremme af skovenes multifunktionelle rolle,
effektiv anvendelse af ressourcerne og EU's ansvar for skovene på globalt plan. Dette dokument
fastsætter ligeledes strategiske retningslinjer for Kommissionens og medlemsstaternes indsats.
For eksempel skal Kommissionen udarbejde kriterier for bæredygtig forvaltning af skove. I
september 2015 vedtog Kommissionen en plan for en flerårig gennemførelse af skovstrategien
med en liste over de planlagte aktiviteter.
Strategien ledsages af en vejledende plan (SWD(2013)343), der peger på foranstaltninger til at
imødegå udfordringerne for den europæiske træindustri.
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B. EU-aktioner med konsekvenser for skovene: en meget bred vifte
1. Den fælles landbrugspolitik – primær kilde til EU-finansiering af skovene
Cirka 90 % af EU's midler til skovene stammer fra Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). I den seneste planlægningsperiode 2007-2013
var der afsat ca. 5,4 mia. EUR af ELFUL's budget til medfinansiering af specifikke
foranstaltninger for skovene. Den seneste reform af den fælles landbrugspolitik medførte,
at der i december 2013 blev offentliggjort en ny forordning om støtte til udvikling
af landdistrikterne fra ELFUL (forordning (EU) nr. 1305/2013, se faktablad 5.2.6). Af
forenklingshensyn omfatter en enkelt foranstaltning i perioden 2015-2020 alle former for
støtte til fordel for investeringer i skovene. Denne foranstaltning dækker investeringer i
udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed: skovrejsning og etablering
af skovområder, etablering af skovlandbrugssystemer, forebyggelse og genopretning af
skader på skove som følge af skovbrande, naturkatastrofer og katastrofale hændelser,
investeringer, der forbedrer tilpasningsevnen og den miljømæssige værdi af skovøkosystemerne
samt investeringer i skovbrugsteknologier og i forarbejdning, mobilisering og afsætning
af skovprodukter. Desuden har en særskilt foranstaltning til formål at fremme miljø- og
klimavenlige skovbrugstjenesteydelser og skovbevarelse. Der er ligeledes planlagt andre
foranstaltninger, som ikke specifikt er målrettet skovene (f.eks. betalinger i forbindelse
med Natura 2000 og vandrammedirektivet). Det tilkommer medlemsstaterne at udvælge de
skovpolitiske foranstaltninger, som de vil gennemføre, samt at fastsætte de tilknyttede beløb
inden for rammerne af deres program for udvikling af landdistrikter i perioden 2015-2020. Der
er således afsat 8,2 mia. EUR i offentlige udgifter i perioden 2015-2020 (27 % til skovrejsning,
18 % til styrkelse af skovenes modstandsdygtighed og 18 % til forebyggelse af skader).
2. Andre EU-foranstaltninger, der berører skovene: et overblik
Markedsføring af forstligt formeringsmateriale er reguleret på EU-niveau i direktiv 1999/105/
EF. EU's plantesundhedsordning har til formål at bekæmpe spredning af skadegørere på skove
(direktiv 2000/29/EF). EU afsætter desuden midler til skovbrugsforskning, navnlig inden for
rammerne af Horisont 2020-programmet. Inden for energipolitik har man fastsat som et juridisk
bindende mål at bringe andelen af vedvarende energi op på 20 % af det samlede energiforbrug
senest i 2020, hvilket burde øge efterspørgslen efter skovbiomasse (direktiv 2009/28/EU).
EU's nye politikramme for klima- og energipolitikken frem til 2030 lægger op til, at denne
andel skal øges til 27 %. Nogle skovbrugsprojekter kan i øvrigt medfinansieres inden for
rammerne af samhørighedspolitikken af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (navnlig
forebyggelse af brande, fremstilling af vedvarende energi, forberedelse på klimaændringer).
Solidaritetsfonden (forordning (EF) nr. 2012/2002) har til formål at hjælpe medlemsstaterne
i forbindelse med større naturkatastrofer som f.eks. storme og skovbrande. Hvad angår EU's
civilbeskyttelsesordning (afgørelse 1313/2013/EU), kan den aktiveres i tilfælde af kriser, der
overstiger medlemsstaternes kapacitet, som visse skovbrande (Grækenland i 2007 og 2012) og
visse storme.
Desuden tilhører ca. 37,5 mio. ha skov Natura 2000-området for beskyttelse af naturen, der
er etableret inden for rammerne af EU's miljøpolitik. En rationel udnyttelse af skovene er en
af de tematiske prioriteter i EU's nye program for miljø- og klimaindsatsen (Life 2014-2020,
forordning (EU) nr. 1293/2013). Endvidere fastsættes det i EU's biodiversitetsstrategi
(COM(2011)0244), at der skal udarbejdes planer for bæredygtig skovforvaltning for offentlige
skove senest i 2020. Det europæiske informationssystem om skovbrande (EFFIS) overvåger
skovbrande. EU fremmer ligeledes grønne offentlige indkøb (COM(2008)0400), der kan
favorisere efterspørgslen efter bæredygtigt produceret træ. Det europæiske miljømærke er blevet

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0244
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0400
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tildelt parketgulve, møbler og papir. Desuden omfatter FLEGT-handlingsplanen »frivillige
partnerskabsaftaler« med træproducerende lande og en forordning (forordning (EU) nr.
995/2010), der har været i kraft siden marts 2013, og som forbyder, at ulovligt fældet træ bringes
i omsætning.
EU deltager ligeledes i talrige internationale procedurer, der vedrører skovene (navnlig
FN's rammekonvention om klimaforandringer). På paneuropæisk niveau er Forest Europe
stadig det vigtigste politiske initiativ på skovbrugsområdet. Der foregår drøftelser om en
juridisk bindende aftale vedrørende forvaltning og bæredygtig udnyttelse af skovene. Som
led i klimapolitikken deltager EU ikke blot i de globale forhandlinger om reduktion af
drivhusgasemissioner, men har også taget de første skridt i retning af at integrere landbrugs-
og skovbrugspolitikken i klimapolitikken (afgørelse nr. 529/2013/EU om regnskabsregler
vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører
arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug). EU har desuden som målsætning at
standse det globale tab af skovdække senest i 2030 og at mindske bruttoskovrydningen med
mindst 50 % senest i 2020 (COM(2008)0645). EU finansierer ligeledes af projekter under
REDD+-programmet, der har til formål at mindske emissionerne forbundet med skovrydning og
skovødelæggelse i Asien, Afrika og Latinamerika. Endelig kan naboskabspolitikken inddrages;
således råder FLEG II-programmet over 9 mio. EUR i tidsrummet 2012-2016, der er afsat til at
fremme hensigtsmæssig forvaltning, bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af skovene i landene
øst for EU.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Europa-Parlamentet lovgiver på lige fod med Rådet på mange områder, som har
konsekvenser for skovene, f.eks. landbrug eller miljø (inden for rammerne af den almindelige
lovgivningsprocedure). Desuden vedtager Parlamentet sammen med Rådet EU's budget.
Parlamentet har sat sit præg på mange af de lovgivningsprocedurer, der er afsluttet for nylig,
og som har betydning for skovene (f.eks. den fælles landbrugspolitik). Andre procedurer er
stadig i gang (bl.a. ændringen af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra
vedvarende energikilder – 2012/0288(COD)). Endvidere vedtager Parlamentet regelmæssigt
beslutninger vedrørende skovene. Historisk set førte Parlamentets beslutning af 30. januar
1997 (T4-0026/1997) til, at Rådet vedtog EU's skovbrugsstrategi i 1998. Parlamentet gav
derefter i sin beslutning fra februar 2006 (T6-0068/2006) udtryk for sin støtte til etableringen
af en handlingsplan for bæredygtig skovforvaltning, eftersom en mere konsekvent og mere
aktiv foranstaltning var nødvendig for at forbedre deres forvaltning. Endelig gik Parlamentet
i sin beslutning af 11. maj 2011 (T7-0226/2011) ind for en ændring af skovbrugsstrategien
for at medtage navnlig spørgsmålene om udfordringerne i forbindelse med klimaændringer
og den bæredygtige forvaltning af skovene. Parlamentet har i år vedtaget en beslutning
om en ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor (P8_TA(2015)0109).
Parlamentet opfordrer heri Kommissionen til at supplere strategien med en handlingsplan,
der indeholder specifikke foranstaltninger, og til årligt at aflægge rapport til Parlamentet om
fremskridtene i gennemførelsen heraf. Parlamentet anfører, at der bør gives prioritet til fremme
af konkurrenceevne og bæredygtighed i skovsektoren, støtte til både land- og byområder,
forbedring af vidensgrundlaget, beskyttelse af skovene og bevarelse af deres økosystemer,
fremme af samordning og kommunikation samt øget bæredygtig anvendelse af træ og andre
skovprodukter end træ. Den 21. november 2016 oplyste Phil Hogan Europa-Parlamentet om, at
der snarest vil blive foretaget en revision af EU's skovstrategi, og at der inden udgangen af 2016
vil blive iværksat en offentlig høringsrunde med navnlig bæredygtig forvaltning af skovene som
omdrejningspunkt.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0645
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