
AD\850389DA.doc PE450.698v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

2010/2106(INI)

8.12.2010

UDTALELSE
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om Kommissionens grønbog om skovbeskyttelse og skovinformation i EU:
skovene skal rustes til klimaændringerne
(2010/2106(INI))

Ordfører for udtalelse(*): Rareş-Lucian Niculescu

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 50



PE450.698v02-00 2/7 AD\850389DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\850389DA.doc 3/7 PE450.698v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens grønbog: Skovbeskyttelse og skovinformation i EU: 
skovene skal rustes til klimaændringerne; understreger den tætte forbindelse mellem 
skovbrug og landbrug, som begge er drastisk påvirket af dette fænomen; mener, at EU's 
skovbrugsstrategi bør styrkes, hvor målet er at forbedre forvaltningen og bevarelsen af 
skove, og at denne strategi bør rettes mod både skovbeskyttelse og bæredygtig anvendelse 
af træressourcer, idet skove har løsninger på problemet med klimaændringer og de nye 
udfordringer, og at formålet med denne strategi bør være at opnå en høj modstandskraft; 

2. påpeger, at skovbrugspolitik i overensstemmelse med nærhedsprincippet fortsat primært 
bør være medlemsstaternes ansvar med yderligere støtte fra Den Europæiske Union; 
påpeger behovet for at træffe foranstaltninger på passende lokalt, regionalt, nationalt plan 
eller EU-plan; understreger, at denne strategiramme vil forbedre koordineringen af 
nationale og Fællesskabets foranstaltninger og forbedre Den Europæiske Unions image i 
internationale forhandlinger om bekæmpelse af klimaændringer;

3. mener, at Den Europæiske Union bør træffe foranstaltninger til at støtte og koordinere og 
supplere medlemsstaternes nationale initiativer inden for skovpolitik ved at tage hensyn til 
forskellige regionale forhold, hvor målet er at sikre skovenes bæredygtige udvikling, 
samtidig med at man øger de europæiske borgeres livskvalitet og fremmer udviklingen af 
landdistrikter ved hjælp af en sammenhængende ramme for alle varer og tjenesteydelser 
fra skove på det økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige område;

4. bemærker, at klimaændringerne vil få forskellige konsekvenser for forskellige typer af 
europæiske skove, der medfører, at tilpasnings- og afbødningsstrategier skal vedtages på 
regionalt eller lokalt plan, men hvor Fællesskabets foranstaltninger har en klar merværdi, 
kan foranstaltningen koordineres på EU-plan; mener, at disse strategier bør tage hensyn til 
forskellige regionale forhold for skovbruget og navnlig tage hensyn til de forskellige 
muligheder for og trusler mod skovbiotoperne i Syd- og Nordeuropa;

5. bemærker, at europæiske skove udgør 45 % af Den Europæiske Unions areal, at skove 
også sammen med de primære skovbrugsbaserede industrier står for omkring 2,5 mio. 
arbejdspladser og 300 mia. EUR i omsætning, at skovene ikke kun er vigtige for miljøet, 
men også bidrager til at nå sociale og økonomiske mål, herunder gennem anvendelse af 
træ, og til at forbedre levevilkårene og beskytte afgrøder og landdistrikter, der er under 
udvikling, og at skove er en vigtig indtægtskilde for landområder, men også for nationale 
økonomier via indtægter fra bæredygtig træfældning og aktiviteter i forbindelse med 
skovbrug, jagt, fiskeri, turisme og plukning af bær, og bemærker det betydelige bidrag, 
som skove yder til at forebygge brande såvel som tørke, ørkendannelse og jorderosion;

6. påpeger, at skovbrug er tæt forbundet med landbruget, da de fleste skovejere i Europa 
også er landmænd; erkender imidlertid, at skovbruget er en uafhængig sektor i 
landdistrikternes økonomi, navnlig i områder, som ikke egner sig til landbrug eller er 
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særdeles værdifulde med henblik på naturbevarelse og fritidsaktiviteter;

7. understreger, at eftersom skovlovgivning berører millioner af små skovejere, bør 
skovbrugspolitikker altid afbalancere respekten for ejerens ejendomsrettigheder med 
kravet om levering af offentlige goder;

8. mener, at land- og skovbrug kan fungere på en integreret måde, og at produktion er vigtig, 
men bør ikke have negativ indvirkning på beskyttelsen af skovene eller de andre fordele, 
de tilbyder, og at der bør opretholdes en passende balance mellem disse to synsvinkler; og 
at det er nødvendigt at have synergi mellem disse områder, for eksempel ved en mere 
effektiv fordeling af de disponible midler, påpeger, at skovbeskyttelsen bidrager til flere 
politiske mål; bemærker, at de fleste af de europæiske foranstaltninger i forbindelse med 
skovbrug for øjeblikket finansieres under den fælles landbrugspolitiks anden søjle, og at 
EU's finansiering af landbruget som minimum skal fortsætte på samme niveau, samtidigt 
med at det også er nødvendigt at søge efter andre instrumenter på dette område;

9. påpeger, at skovene repræsenterer det vigtigste kulstofdræn og derfor spiller en afgørende 
rolle i kampen mod klimaændringer; finder det derfor afgørende, at EU lancerer en fælles 
strategi for bekæmpelse af faktorer, der ødelægger skovene, såsom brande og 
luftforurening;

10. konstaterer, at landbrugsproduktion og skovøkosystemer er meget følsomme over for 
klimaændringer, der forårsager flere og flere ekstreme vejrforhold, der forekommer 
hyppigere og er alvorligere og bliver mere intense, idet skovskader, der skyldes 
skovbrande og skadedyrsangreb og omfattende og ukontrolleret skovrydning, har fundet 
sted i mange regioner i verden; bemærker dog, at Europas skovområder ifølge 
undersøgelsen "State of Europe's Forests 2007", er steget med cirka 13 millioner hektar i 
løbet af de seneste 15 år; påpeger, at skovene spiller en vigtig rolle i reguleringen af 
flodernes vandtilførsel, i sikringen af vandkvaliteten og beskyttelse af vandkilder, 
landskabsbevarelse, opretholdelse af jordens frugtbarhed og beskyttelse af jorden mod 
erosion (især i bjergområder) og ørkendannelse (især i tørre områder), hvilket alt sammen 
er af stor betydning for landbruget;

11. påpeger, at arternes mangfoldighed er afgørende for vedligeholdelse og udvikling af 
landbruget, og at skovene spiller en vigtig rolle i at klare den udfordring det er at bevare 
biodiversiteten; understreger, at biodiversiteten, som sikres af skovøkosystemerne og de 
økologiske funktioner, som disse udfører, ses som en del af menneskehedens arv;

12. understreger, at EU's skovbrugsstrategi fra 1998 og skovhandlingsplanen for 2006 bør 
ajourføres for at medtage klimaændringsdimensionen og mere generelle spørgsmål 
vedrørende skovbeskyttelse;

13. mener, at en aktiv skovforvaltning er af afgørende betydning, da det bidrager til Europas 
2020-strategi og dens nøgleelement for skabelse af vækst og beskæftigelse såvel som EU's 
energistrategi, og at skovene har et betydeligt potentiale som vedvarende energikilde og 
kilde til naturligt vedvarende økomaterialer, da de i øjeblikket er underudnyttede; bifalder 
i denne forbindelse Kommissionens initiativ til at afholde en offentlig høring om 
landbrugets og skovbrugets rolle i opfyldelsen klimamålsætninger;
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14. opfordrer Kommissionen til at fremlægge forslag til optimering af reduktion af 
kulstofemissioner ved hjælp af udskiftning af produkter og byggematerialer, hvis 
fremstilling indebærer massive kulstofemissioner og optimering af kulstofbinding ved 
hjælp af øget brug af træ; mener, at inddragelsen af skovene i EU's ETS maksimerer det 
bidrag, som skovsektoren yder i bekæmpelsen af klimaændringer ved at give skovbruget 
adgang til CO2-kredit markedsmekanismer;

15. påpeger behovet for, at Kommissionen hurtigt behandler uoverensstemmelser mellem 
lovgivningens mål, som indvirker på skove og landbrugspolitikken; kræver sammenhæng 
mellem EU's forskellige politikker, navnlig mellem skovbrugs- og landbrugspolitikken, 
men også mellem politikker vedrørende vedvarende energi, biodiversitet, industri, 
forskning og Europas 2020-strategi;

16. minder om, at landmændene bidrager til at udvide skovressourcerne ved at plante træer og 
anvende stratificerede skovlandbrugssystemer eller ved at plante træer på forringet jord 
eller på jord, der er uegnet til effektivt landbrug, og såvel som ved at bidrage til indførelse 
af visse beskyttelsessystemer eller identificering af resistente sorter; mener, at EU bør 
fortsat støtte skovrejsning med hjælp fra nationale programmer for udvikling af 
landdistrikterne, samtidigt med at det sikres, at disse initiativer ikke griber ind over for 
markedet;

17. mener, at skovejerne bør tage særlig hensyn til vilde arter, som på naturlig vis koloniserer 
de særlige naturtyper, som skovene udgør, idet disse bidrager til at bevare biodiversiteten;

18. mener, at det er nødvendigt med koordinering og finansiering på EU-plan som følge af 
behovet for effektiv forskning i skovenes økosystemers "forsvarspotentiale", prognostisk 
forskning, forskning i strategier for afbødning af klimaændringernes følger for hele 
skovbrugs- og træsektoren;

19. mener, at skovene skaber uvurderlige offentlige goder, som hidtil ikke er blevet belønnet 
af markedet, og at Den Europæiske Union bør give bistand, oplysninger og incitamenter 
til skovejerne i overensstemmelse med finansieringsinstrumenterne som en belønning for 
deres bestræbelser på at gennemføre initiativer til beskyttelse af skovenes genetiske 
mangfoldighed; bekræfter sit synspunkt med hensyn til behovet for tilstrækkelige midler 
til EU's skovbrugsforanstaltninger ved at belønne landmænd og skovfogeder for at 
tilvejebringe disse offentlige goder, herunder at tage hensyn til lagrings- og 
substitutionseffekter i forbindelse med anvendelse af træ; fremhæver betydningen af, at 
disse europæiske incitamentsmekanismer ikke bør gribe ind over for det velfungerende 
marked for træprodukter, papir-, pulp- og energiproduktion;

20. mener, at EU kan støtte, koordinere og supplere de foranstaltninger, som medlemsstater 
har truffet for at fastlægge retningslinjer for bedste praksis, for at sikre at skovene er i 
stand til at modstå effekterne af klimaændringerne, og at disse retningslinjer bør tilpasses 
behovene hos ejerne og i lokalsamfundene og baseres på principperne om bæredygtig 
forvaltning; understreger, at overdreven regulering vil gøre træprodukter mindre 
konkurrencedygtige i forhold til ikke-vedvarende og energiintensive materialer, såsom 
plastik, aluminium og beton, og derfor vil gøre det vanskeligere for EU at nå 
klimamålene;
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21. mener, at det er nødvendigt at forbedre og fremme sammenslutninger af skovejere, der har 
bæredygtig skovforvaltning som mål, da dette er det bedste redskab til at skabe balance 
mellem udbuddet af de mange forskellige varer og tjenesteydelser, skovene kan levere, 
samtidig med det skaber grundlag for tilpasning til klimaændringerne, og at disse 
sammenslutninger også bør øge det potentiale for produktion af træ, som ikke anvendes i 
dag og styrke skovejernes forhandlingsposition i distributionskæden for træ; anser det for 
nødvendigt at tilskynde til skabelsen af et netværk af europæiske skovejerorganisationer 
for at fremme udvekslingen af oplysninger og bedste praksis og koncentrere udbuddet;

22. mener, at Den Europæiske Union bør støtte bæredygtig skovforvaltning via finansiering af 
skovbrugsaktiviteter til fordel for dette, og at der i denne forbindelse bør lægges særlig 
vægt på skovforvaltningsorganer, navnlig i områder, der er karakteriseret ved små skove, 
og at der skal tages særlig hensyn til skovbrugsvirksomheder, hvoraf de fleste er små eller 
mellemstore, og som skal opfordres til at modernisere og omstrukturere for at imødegå de 
nye udfordringer som følge af klimaændringer, bekæmpelse af ulovlig skovhugst, den 
økonomiske krise og den internationale konkurrence;

23. fremhæver ligeledes den afgørende rolle, som landmænd har spillet for at forebygge 
brande; mener derfor, at det er nødvendigt at sikre, at landbrug forbliver en rentabel 
aktivitet for at begrænse ophøret af produktion og affolkning af landdistrikter som følge 
af, at dette i betydelig grad vil forværre situationen for brande;

24. påpeger, at vedvarende tørke som følge af klimaændringer i de seneste år har medført en 
udbredelse af skovbrande i visse medlemsstater; minder om sine forslag i forbindelse med 
skovbrande, som blev fremsat i dens udtalelse om forebyggelse af naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, navnlig med hensyn til behovet for solidaritet mellem 
medlemsstater, fordelene ved en europæisk taskforce og en europæisk database over 
optegnelser over økonomiske og sociale katastrofer, herunder kortlægning af områder med 
øget risiko; minder om betydningen af at prioritere hjemmehørende, forskellige arter og 
blandede skove i forbindelse med nyplantnings- og genplantningsprojekter; minder også 
om sine forslag til en bedre funktion af Den Europæiske Solidaritetsfond og behovet for 
større driftskapacitet og koordinering blandt de forskellige fællesskabsinstrumenter inden 
for naturkatastrofer;

25. henleder opmærksomheden på de øgede vanskeligheder, som øer og regioner i den yderste
periferi står over for i forbindelse med bekæmpelse af brande; slår til lyd for, at disse 
regioner får en særlig behandling via de forskellige til rådighed stående instrumenter, 
herunder Solidaritetsfonden;

26. påpeger, at det for at mindske følgerne af klimaændringer er nødvendigt at træffe 
foranstaltninger, der kan styrke den finansielle stabilitet i forbindelse med 
skovbrugsinvesteringer, f.eks. forsikringshjælp;

27. går ind for, at der på EU-plan træffes foranstaltninger med henblik på at udvikle et 
skovovervågningssystem, tilvejebringe oplysninger om skove, som vil kunne bidrage til at 
forbedre skovforvaltningen, og føre kontrol med trusler, såvel abiotiske som biotiske, på 
tværnationalt plan.
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