
PR\852511DA.doc PE454.743v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2010/2106(INI)

20.12.2010

UDKAST TIL BETÆNKNING
om Kommissionens grønbog: Skovbeskyttelse og skovinformation i EU:
Skovene skal rustes til klimaændringerne
(2010/2106(INI))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Kriton Arsenis



PE454.743v01-00 2/12 PR\852511DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................8



PR\852511DA.doc 3/12 PE454.743v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

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

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens grønbog: "Skovbeskyttelse og skovinformation i EU: 
Skovene skal rustes til klimaændringerne" (KOM(2010)66 endelig),

- der henviser til Rådets konklusioner af 11. juni 2010 med titlen "Skovene skal rustes til 
klimaændringerne,"

- der henviser til Rådets konklusioner af 15. marts 2010 om biodiversitet i tiden efter 2010,

- der henviser til hvidbogen "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag" KOM(2009) 147 og dens beslutning af 6. maj 2010 (P7_TA-
PROV(2010)0154),

- der henviser til ministerkonferencen om beskyttelse af skovene i Europa (MCPFE) –
FOREST EUROPE, dens forskellige beslutninger og det ekspertarbejde, der er udført i 
forbindelse med opstilling af retningslinjer, kriterier og indikatorer for bæredygtig 
skovforvaltning,

- der henviser til Rådets resolution af 15. december 1998 om en skovbrugsstrategi for Den 
Europæiske Union (EUT C 56/1 af 26. februar 1999) og Kommissionens rapport om 
gennemførelsen af EU’s skovbrugsstrategi (KOM(2005) 84 endelig),

- der henviser til EU's handlingsplan for skovbruget 2006-2011 (FAP) (KOM (2006) 302 
endelig) og midtvejsevalueringen af dens gennemførelse foretaget af et eksternt 
evalueringsteam (Servicekontrakt nr. 30-CE-0227729/00- 59), 

- der henviser til sammenfattende rapport om bevaringsstatus for naturtyper og arter i 
medfør af habitatdirektivets artikel 17 (KOM (2009) 358 endelig) og sin beslutning af 21. 
september 2010 om gennemførelsen af EU-lovgivning til bevarelse af biodiversitet 
(P7_TA (2010) 0325),

- der henviser til undersøgelsen "Shaping forest communication in the European Union: 
public perceptions of forests and forestry" (Udbudsnr. AGRI-2008-EVAL-10 // 
rammekontrakt nr. 30-CE-0101908/00-50.),

- der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer 
(UNFCCC), Kyotoprotokollen og IPCC's retningslinjer for god praksis for 
arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF),

- der henviser til EU-handlingsplanen for biomasse (KOM(2005) 628 endelig), 

- der henviser til direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 
(direktiv 2009/28/ EF), ETS-direktivet (direktiv 2009/29/EF), Kommissionens rapport om 
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bæredygtighedskrav for anvendelsen af fast og gasformig biomasse til elproduktion, 
opvarmning og køling (KOM(2010)11/SEC (2010) 65) og resultaterne af den offentlige 
høring om udarbejdelsen af en rapport om en bæredygtighedsordning for 
energianvendelser af biomasse,

-  der henviser til det europæiske klimaændringsprogram og det arbejde, der udføres af 
ekspertgruppen om klimapolitik for LULUCF (rapport af 16/9/2010),

- der henviser til den europæiske landskabskonvention af 2000 (Firenzekonventionen),

- Der henviser til Rådets direktiv 1999/105/EF om markedsføring af forstligt 
formeringsmateriale (EFT L 11/17 af 15.1.2000) og revisionen af EU 
plantesundhedsordning, 

- der henviser til sammenfattende rapport om økonomiske aspekter ved økosystemer og 
biodiversitet (TEEB) "Integrering af naturens Økonomi" og TEEB-opdateringen om 
klimaspørgsmål,

- der henviser til Rådets konklusioner af 26. april 2010 om forebyggelse af skovbrande 
inden for Den Europæiske Union

- der henviser til rapporten om den endelige gennemførelse af forordningen om 
overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesskabet (Forest Focus) 
KOM(2010) 430 endelig,

- der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs tekniske rapport om skovtyper og 
bæredygtig skovforvaltning, rapport nr. 9 / 2006 "European forest types: Categories and 
types for sustainable forest management reporting and policy"

- der henviser til rapporten til Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter om klimaændringernes indvirkning på de europæiske skove 
"Impacts of Climate Change on European Forests and Options for Adaptation" (AGRI-
2007-G4-06)

- der henviser til Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljøs rapport fra 2009 om 
de politiske muligheder for at beskytte de europæiske skove mod skadelige påvirkninger 
"EU policy options for the protection of European forests against harmful impacts" 
(ENV.B.1/ETU/2008/0049) 

- der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 9/2004 om 
skovbrugsforanstaltninger i forbindelse med politikken for udvikling af landdistrikterne 
(med Kommissionens svar), 

- der henviser til Helsinki-resolution H1, der definerer bæredygtig skovforvaltning som 
"forvaltning og brug af skove og skovområder på en måde og i et tempo, som 
vedligeholder deres biodiversitet, produktivitet, genvækstevne, vitalitet og deres mulighed 
for at opfylde nutidens og fremtidens relevante økologiske, økonomiske og sociale 
funktioner på lokalt, nationalt og globalt plan, og som ikke er skyld i ødelæggelse af andre 
økosystemer",
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- der henviser til forretningsordenens artikel 50,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2011),

A. der henviser til at 42 % af EU's areal er dækket af skov og skovområder, at de 
skovbaserede industrier står for mere end 2 mio. job, og at 40 % af EU's skove er 
offentligt ejede,

B. der henviser til EU's skove yder et uvurderligt samfunds- og økosystembidrag, herunder 
fjernelse af 10 % af EU's årlige industrielle drivhusgasemissioner,

C. der henviser til 30 % af Natura 2000-områderne er skovhabitater, og at 66 % af disse har 
en ugunstig bevaringsstatus,

D. der henviser til, at energi fra fast biomasse og bioaffald forventes at udgøre 58 % af EU's 
vedvarende energi inden 2020, hvilket vil føre til en intensivering af skovbrugspraksis og 
en stigning i træfældning i forhold til tilvækst på over 100 %,

E. der henviser til, at skovbeskyttelse bør integreres i alle EU-politikker, der vedrører skove,

F. der henviser til, at skovene udgør levende og evolutionære økosystemer, ofte på tværs af 
landegrænserne, der kan klassificeres efter bioklimatiske zoner og skovtyper i henhold til 
Det Europæiske Miljøagenturs typologi,

G. der henviser til forskellige skovtyper står over for forskellige og uforudsigelige biotiske 
og abiotiske trusler fra klimaændringer, hvilket gør skovenes modstandskraft til 
hjørnestenen i beskyttelsesindsatsen,

H. der henviser til forskellige nationale og regionale skovforvaltningssystemer skal 
respekteres og bistås med henblik på at øge deres tilpasningsevne,

I. der henviser til at EU' handlingsprogram for skovbruget har fire mål: at forbedre den 
langsigtede konkurrenceevne, beskytte miljøet, forbedre livskvaliteten og fremme 
koordinationen, og at der navnlig er sket betydelige fremskridt inden for opnåelsen af det 
første mål,

J. der henviser til, at der gennem Forest Europe-processen allerede er opnået europæisk 
konsensus om bæredygtig skovforvaltning,

K. der henviser til forordningen om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod brande 
(2158/1992) og om overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesskabet 
(Forest Focus) (2152/2003) er udløbet, hvilket har medført ad hoc rapportering og 
utilstrækkelig finansiering,

L. der henviser til, at genetisk udvælgelse ikke bør favorisere ydelseskarakteristika på 
bekostning af tilpasningskarakteristika,
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1. glæder sig over grønbogen om skovbeskyttelse og skovinformation, og mener, at EU's 
skovstrategi skal styrkes med henblik på at forbedre skovforvaltning og skovbevarelse i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet;

2. minder om, at skove, hvis modstandskraft afhænger af den biologiske mangfoldighed 
ikke kun af træer, men af alle skovorganismer, er af afgørende betydning for de 
europæiske samfunds tilpasning til klimaændringerne,

3. er overbevist om, at økologisk bæredygtighed er en forudsætning for EU's skoves 
fortsatte økonomiske og sociale funktioner;

EU' handlingsprogram for skovbruget 
4. glæder sig over EU's bestræbelser på at opnå global konkurrenceevne for de 

skovbaserede industrier,
5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere bestræbelserne på at opnå 

de mål for miljø og livskvalitet, der er opstillet i handlingsprogrammet, hvis 
gennemførelse i øjeblikket halter bagud;

6. understreger, at skovbeskyttelsesforanstaltninger bør afspejle de biotiske og abiotiske 
truslers grænseoverskridende natur i forhold til type og bioklimatisk zone;

7. understreger, at skovbeskyttelsen er afhængig af en langsigtet indsats fra 
medlemsstaternes, regionernes, de skovbaserede industriers og såvel offentlige som 
private skovejeres side;

Bæredygtig skovforvaltning
8. glæder sig over, at Forest Europe har haft succes med at forstærke bæredygtig 

skovforvaltning og opnå europæisk konsensus om retningslinjer, kriterier og indikatorer 
for bæredygtig skovforvaltning; 

9. minder om, at bæredygtig skovforvaltning forener skovenes produktions- og 
beskyttelsesaspekter, idet den sikrer bevarelsen af deres økonomiske, sociale og 
miljømæssige funktioner i overensstemmelse med de nationale og regionale 
prioriteringer;

10. går ind for, at aktiv bæredygtig skovforvaltning gøres obligatorisk inden for rammerne af 
femårige nationale skovprogrammer, som indeholder regionale prioriteter og målelige 
mål og evalueringskriterier;

11. bemærker, at genetisk mangfoldighed, naturlig genvækst og mangfoldighed i struktur og 
artsblanding er almindelige elementer af skovtilpasningsmuligheder, der går på tværs af 
bioklimatiske zoner, forvaltningssystemer og skovtyper;

Generelle forslag
12. opfordrer Kommissionen til at fremlægge et lovgivningsforslag til en ramme for EU's 

skoves klimatilpasning;
13. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge Parlamentet og Rådet de 

muligheder, der er for indførelse af betaling for økosystemydelser under hensyntagen til 
skovtilplantning, bevarelse af biodiversitet og bæredygtig skovforvaltning;
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14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge et lovgivningsforslag om 
forebyggelse af skovbrande, der omfatter finansiering til det europæiske 
informationssystem for skovbrande (EFFIS), infrastruktur, uddannelse og 
forebyggelsesplanlægning; 

15. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge et lovgivningsforslag om 
skovinformation under hensyntagen til klimatrusler og behovet for harmoniserede og 
sammenlignelige data inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer (UNFCCC), konvention om den biologiske mangfoldighed (CBD) og 
miljøregnskaberne;

Den fælles landbrugspolitik, søjle 2
16. opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at samarbejde fuldt ud med 

skovmyndighederne under udarbejdelse af programmer for udvikling af landdistrikterne, 
idet de anerkender vigtigheden af udvikling af skove og landdistrikter, og i leveringen af 
samfundsøkonomiske og miljømæssige tjenesteydelser; 

17. fastholder, at producentgrupper og offentlige organer, bør kunne komme i betragtning til 
skovbrugsforanstaltninger under anden søjle af den fælles landbrugspolitik;

18. fastholder, at støtten til offentlige og private aktører, der beskytter skovenes biodiversitet 
af arter, levesteder og økosystemer, skal øges, og at også områder, der forbinder 
NATURA 2000-områder skal kunne komme i betragtning;

19. opfordrer til, at det fakturabaserede system for aflønning erstattes af et system med 
standard- eller arealbaserede omkostninger;

20. opfordrer til at inddrage en ny fælles landbrugspolitisk foranstaltning "in situ og ex situ-
bevaring af lokalitetsbestemt skovgenetisk materiale";

21. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at kontrollere 
langtidsprognoserne for skovbrugs- og skovbeskyttelsesprojekter i al EU-finansiering;  

Emissionsrapportering og regnskabsaflæggelse
22. mener, at emissionshandelssystemet i sin nuværende form er uforenelig med regnskabet 

for arealudnyttelse, ændringer i arealudnyttelsen og skovbrug (LULUCF) primært på 
grund af forskellen mellem de årlige overensstemmelseskrav til industrielle anlæg under 
emissionshandelssystemet og de længere tidshorisonter der er for opståen og opdagelse af 
ændringer i kulstoflagrene i jordbesiddelser;

23. mener, at forudsætningen om kulstofneutralitet for træbiomasse og den korte tidsfrist, der 
anvendes i den aktuelle beregningsmetode for drivhusgas vanskeliggør opnåelsen af 
drivhusgasbesparelser;

24. opfordrer til oprettelse af en drivhusgasberegningsmetode til at kontrollere over længere 
perioder og til at kontrollere biomasseemissioner fra arealanvendelse og skovforvaltning;

25. opfordrer Kommissionen til at udvikle juridisk bindende bæredygtighedskriterier for 
træbiomasse og diverse faktorer i forbindelse med ændringer i arealanvendelsen for alle 
former for biomasse;

26. opfordrer til anvendelse af skovdefinitioner, der skelner mellem kulstofrige gamle skove, 
intensivt forvaltede monokulturer og andre skovtyper på basis af biomer;

0
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27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

EU' skove: tilstand og forvaltning 
EU's skove og andre træbevoksede områder dækker mere end 42 % af EU's landareal1

Skovene er levebrød for millioner af skovarbejdere og erhvervsdrivende og 16 mio. 
skovejere.  De skovbaserede industrier sikrer mere end 2 mio. job, fortrinsvis i SMV'er, og 
har en samlet omsætning på 300 mia. EUR. 350 000 personer er beskæftiget inden for 
skovbruget2 Derudover er 40 % af EU's skove statsejede.
Forholdet mellem fældning og tilvækst i EU's skove ligger stabilt på omkring 60 %3  Dette 
forhold forudses at stige til over 100 % i adskillige lande, og dermed forårsage en nedgang i 
træ på rod efter 20204

De europæiske skove kan grupperes i fem bioklimatiske zoner: den boreale skov, den 
tempererede oceanske skov, den tempererede kontinentale skov, skovene i 
Middelhavsområdet og bjergskov5 i overensstemmelse med Miljøagenturets skovtypologi, 
udviklet som retningslinje for politiske beslutninger6.
Europas skove og skovbrug reguleres af en række regionale og nationale modeller, grupperet 
efter deres produktivitet eller beskyttelsesbehov7. Skove bidrager både med ressourcer og 
økosystemfunktioner.
Trusler mod skovene
Klimarelaterede trusler grupperes overordnet som abiotiske (storme, vindstød, tørke, øget 
brandrisiko) og biotiske (skadedyr, svampesygdomme). Deres indvirkning er indbyrdes 
forstærkende som i tilfældet skadedyr: højere temperaturer medfører længere reproduktive 
cyklusser hos adskillige sygdomsfremkaldende arter. 
Manglende sommernedbør har indflydelse på skovproduktiviteten i alle zoner undtagen den 
boreale. Nåleskoven forventes at formindskes i areal og produktivitet over hele det 
kontinentale Europa.  Gran forventes at blive uegnet som afgrøde i lavereliggende højder, og 
birk forventes at forsvinde i Middelhavszonen.  I skovzonen påvirker tørkebelastninger alle 
større træarters vækst og vitalitet. Produktionen af andre skovprodukter end træ, såsom 
svampe, kork og urter, vil blive drastisk reduceret i hele Europa.

                                               
1 UNECE/FAO, 2000 Skovressourcerne i Europa, SNG, Nordamerika, Australien, Japan og New Zealand

2 Grønbog om Skovbeskyttelse og skovinformation i EU: Skovene skal rustes til klimaændringerne og Kommissionens arbejdsdokument 

KOM(2010)66 endelig/SEK(2010)163

3 Det Europæiske Miljøagenturs rapport nr. 4/2009 -  Progress towards the European 2010 biodiversity target

4 UNECE/FAO, 2006 -  Fremtidsudsigterne for udviklingen af Europas skovressourcer; en undersøgelse udarbejdet  til  rapporten om den europæiske 

skovsektors fremtidsudsigter "European Forest Sector Outlook Study"
5 Rapport til Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter klimaændringernes indvirkning på de 

europæiske skove "Impacts of Climate Change on European Forests and Options for Adaptation" (AGRI-2007-G4-06)

6 Det Europæiske Miljøagenturs tekniske rapport nr. 9 / 2006 "European forest types: Categories and types for sustainable forest management 

reporting and policy"

7 Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljøs rapport fra 2009 "EU policy options for the protection of European forests against harmful 

impacts" (ENV.B.1/ETU/2008/0049)
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For den boreale skov er konsekvenserne af de forventede masseudbrud af skadedyrsangreb, 
forårsaget af deres ekspansion nordpå, endnu ukendt. Desuden vil mildere vintre og 
følsomhed over for vindstød medføre en formindsket mulighed for skovdrift. I samme zone 
forventes birkeskovene at mindskes til 1/10 af deres nuværende areal inden 21001

Risikoen for brand er stigende i hele det kontinentale Europa, navnlig i Middelhavsområdet,
sammen med uforudsigelige udbrud af skadedyrsangreb for alle træarters vedkommende. I 
denne zone forventes birken bogstavelig talt at forsvinde.
Skadedyrsangreb vil påvirke alle nåletræsskove.
Skovopsplitning, som forøger ødemarkers kontaktflade med landdistrikter og byområder 
udgør en stor trussel for de kontinentale skove.
Ovennævnte medfører, at skovene visner ned og arternes sammensætning ændrer sig.
Der eksisterer ikke mange undersøgelser af, hvilke risici tabet af beskyttende funktioner kan 
have for den bredere offentlighed. For bjergzonens vedkommende forventes en nedsat evne til 
at optage vandafstrømning at påvirke forskellige beskyttelsesfunktioner (særlig med hensyn 
til oversvømmelser og vandkvalitet). I Middelhavsområdet fører brande kombineret med 
oversvømmelser til erosion grundet nedsat planteregenerering med ørkenspredning til følge. 
Energisektorens behov for træbiomasse er ved at blive en trussel for skovene og den 
traditionelle træ- og papirindustri. Antagelsen om, at træbiomasse er kulstofneutral2  
forsømmer at medregne den udvidede tidsramme, der er behov for for at reabsorbere den 
"kulstofgæld", som afhænger af træets produktivitet og den tidligere arealanvendelse og 
forvaltning3. Denne trussel hænger sammen med lignende utilstrækkeligheder i 
UNFCCC/LULUCF-bestemmelserne.

EU-perspektiv
Fælles politikker, der påvirker skovene omfatter den fælles landbrugspolitik (8 mia. EUR i 
søjle 2), miljøpolitik (især biodiversitet og vand), energi, industri, handel, forskning og 
samhørighedspolitikker, herunder regionalpolitik og solidaritetsfonden, ofte med en mangel 
på sammenhæng med hensyn til beskyttelsen af skove.
Rådets og Parlamentets engagement i beskyttelse af skovene er blevet udtrykt af forordninger 
om brandforebyggelse (2158/1992), overvågning (2152/2003) og due diligence for 
trævirksomheder (995/2010) på grundlag af EU-traktatens art. 175, nu EUF-traktatens art. 
1924. Beskyttelse af skovene skal også ses i sammenhæng med forebyggelse af natur- og 
menneskeskabte katastrofer5 og tilpasningsstrategien67. 
EU's skovbrugsstrategi fra 19988 førte til den ikke-bindende EU handlingsplan for skovbruget 

                                               
1 Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. (1998). Modelling topoclimatic patterns of egg mortality of Epirrita autumnata (Lep: Geometridae) with 

Geographical Information System: predictions in current climate and scenarios with warmer climate. J. appl. Ecol. 35, 311–322

2 Direktivet om fremme af vedvarende energikilder  2009/28/EF.

3 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz.

4 Se også, EF-Domstolens afgørelse i sagerne 164/97 og 165/97

5 En fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer KOM(2009) 82 endelig

6 Hvidbog "Tilpasning til klimaændringer: Et europæisk handlingsgrundlag" KOM(2009) 147

7 Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2010 om Kommissionens hvidbog "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag 

(P7_TA-PROV(2010)0154

8 Rådets resolution om en skovbrugsstrategi for EU (EFT C 56/1 af 26. februar 1999)
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i 20061, der havde til formål at
1. forbedre konkurrenceevnen på lang sigt 
2. forbedre/beskytte miljøet 
3. bidrage til livskvaliteten 
4. fremme samordning og kommunikation

Kommissionens konkluderer i sin midtvejsevaluering af handlingsprogrammet for skovbruget, 
at der godt nok har fundet store fremskridt sted i forhold til det første mål, men at alle andre 
foranstaltninger er blevet dårligt gennemført2. Væsentlige mangler vedrører intensiveret 
beskyttelse og bevarelse af biodiversiteten: 66 % af skovhabitaterne har “ugunstig 
ringe/utilstrækkelig” status3. Der er ikke gjort meget for uddannelse og information, 
beskyttende funktioner og bymæssige og bynære skove.
Det er det stik imod de europæiske borgeres prioriteringer. Ifølge Kommissionens 
undersøgelse af folks holdning til skove, anses bevarelse og beskyttelse for at være langt den 
vigtigste emne for skovpolitik (44 %) efterfulgt af skovenes sundhedstilstand og forurening 
(15,4 %) klimaændringer (12,5 %) og økonomisk udnyttelse (8 %)4

Koordinerings- og kommunikationstiltagene under handlingsprogrammet for skovbruget 
skrider langsomt frem på grund af utilstrækkelig indsendelse af nationale skovprogrammer til 
Den Stående Skovbrugskomité.
Alle EU-medlemsstater deltager i ”Forest Europe-procesen”, som i løbet af de sidste 20 år 
har udviklet fælles tilgange til bæredygtig skovforvaltning.
Aktiv og forebyggende bæredygtig skovforvaltning, som giver plads til nationale og regionale 
prioriteter, kan med udgangspunkt i dette arbejde blive obligatorisk på EU-plan.
Gennemførelsen af Forest Europe vil i betragtning af det avancerede videnskabelige arbejde, 
der er udført i forbindelse hermed, medføre minimale omkostninger og administrative byrder.
Hvad angår politikker vedrørende biomasse, kan en indsats i hele EU sikre, at der opnås 
fælles miljøbeskyttelse, samtidig med at man undgår skævvridninger på det indre marked5

Ordføreren mener, at denne indsats bør tage form af juridisk bindende kriterier for 
bæredygtighed, der bygger på en revision af antagelsen om kulstofneutralitet og en 
videnskabeligt funderet beregningsmetode for drivhusgas, der tager højde for træbiomasses 
flerårige karakter og for emissionsændringer som følge af ændringer i arealanvendelse og 
skovforvaltning. Der bør også defineres faktorer i relation til indirekte ændringer i 
arealanvendelsen for alle former for biomasse.
Inddragelsen af LULUCF-sektoren i EU’s emissionshandelssystem, som primært er designet 
til årlige emissioner fra industrielle anlæg, er på baggrund af ovenstående tvivlsom på grund 
af kompatibilitetsproblemer. 
På internationalt plan bør EU arbejde hen imod forskelligartede skovdefinitioner på basis af 
biomer, som tager højde for biodiversitet, jordbund og den sociale dimension, og hvor der 
                                               
1 KOM(2006) 302 endelig

2 Mid-term evaluation of the implementation of the EU Forest Action Plan 2006-2011 by an external evaluation team (Service Contract No. 30-CE-

0227729/00-59)

3 "Sammenfattende rapport om bevaringsstatus for naturtyper og arter, i medfør af habitatdirektivets artikel 17" (KOM (2009)358 endelig

4  "Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry" (Udbudsnr. AGRI-2008-EVAL-10 // 

rammekontrakt nr. 30-CE-0101908/00-50.)

5 SEC(2010) 65 Kommissionens arbejdsdokument   Resumé af konsekvensanalyse   Ledsagedokument til Kommisionens rapport om 

bæredygtighedskrav for anvendelsen af fast og gasformig biomasse til elproduktion, opvarmning og køling KOM(2010)11 endelig  



PR\852511DA.doc 11/12 PE454.743v01-00

DA

fokuseres på bevaring af kulstofrige gamle skove. Dette er afgørende for at sikre, at de 
finansielle forpligtelser til biodiversitet og REDD-plus ikke videregives til tvivlsomme 
projekter.

Skovinformation grundlag for beslutningstagning
Skovoplysningen er utilstrækkelig på grund af manglende finansierings- og 
indberetningspligt, som fastsat i den nu udløbne forordning 2152/2003. Denne forordning bør 
genindføres under hensyntagen til behovet for oplysning om klimatrusler, men også det øgede 
behov for oplysninger om biodiversitetskonventionen (CBD) og klimakonventionen 
(UNFCCC) for nøjagtigt at skildre skovenes biodiversitet og ændringer i kulstoflagrene.
Indsamling af oplysninger på EU-plan bør baseres på kompatible mekanismer, harmoniserede 
definitioner og sammenlignelige data fra nationale skovoversigter og andre relevante kilder.
Skovoplysning er også relevant for miljøregnskaber, for "BNP og mere"-initiativet og for at 
kunne gennemføre betalinger for økosystemtjenester i praksis.

Forbedret tilpasningskapacitet gennem bæredygtig skovforvaltning 
Der foretages en general skelnen mellem naturlig (økosystem-) kapacitet, afhængig af den 
genetiske mangfoldighed af skove, herunder jordbundens biodiversitet, og 
skovbrugssektorens socioøkonomiske kapacitet i form af knowhow og kapitalintensitet. 
Ordføreren anerkender EU’s skovbrugs tilpasningsevne, men bemærker imidlertid, at den i 
sidste ende afhænger af skovenes naturlige kapacitet. Det kan være muligt at foretage 
efterfølgende indsatser i forhold til forskellige trusler, men det er ikke altid økonomisk muligt, 
hverken for offentlige eller private aktører.
Bæredygtig skovforvaltning, der fokuserer på langsigtet tømmerudbytte praktiseres i flere –
men langt fra alle – EU-medlemsstater. Aktiv eller forebyggende bæredygtig 
skovforvaltning skaber en ramme, hvor nationale og regionale prioriteter respekteres. 
Aktive tilpasningsmuligheder samler sig om naturlig genvækst, genetisk mangfoldighed og 
øget mangfoldighed i struktur- og artsblandinger som foranstaltninger til at øge skovenes 
modstandskraft uanset skovtype og forvaltningsmåde1

Yderligere foranstaltninger omfatter høst- og transportteknologier til den boreale region og 
forvaltning af opsamlet brændsel til Middelhavsregionen.
Ordføreren mener, at en forbedring af alle økosystemers modstandskraft er det mest 
omkostningseffektive svar på klimaændringer, der omfatter både afbødning og tilpasning, og 
at en udvidelse af alle interessenters relevante videngrundlag er en grundlæggende 
forudsætning for skovbruget. Samarbejdet mellem alle interessenter må hurtigst muligt 
intensiveres under hensyntagen til alle tænkelige scenarier for at sikre sammenhæng i forhold 
til tilpasningsbehovene i alle europæiske samfund.
Yderligere EU-bidrag til skovbeskyttelse 
Pr. definition gør klimaændringerne medlemsstaternes politikker utilstrækkelig til beskyttelse 
af skovene. 
Det er afgørende med krydsoverensstemmelse: al EU-finansiering, uanset hvilket instrument 

                                               
1 Rapport til Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter klimaændringernes indvirkning på de europæiske 

skove "Impacts of Climate Change on European Forests and Options for Adaptation" (AGRI-2007-G4-06)
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der er tale om, skal være klimaresistent og også tage hensyn til biodiversiteten1, 
vanddimensionen og behovet for vildmark2.
Ordføreren støtter obligatoriske nationale kontaktpunkter som en måde at sikre 
overholdelse og bygge videre på Forest  Europes konsensus om bæredygtig 
skovforvaltning. De nationale kontaktpunkter skal dække mindst 5-års perioder baseret på 
forudopstillede og efterfølgende præcise og målbare evalueringskriterier og en integration af 
skovforvaltning, der fokuserer på tilpasning og forebyggelse. Kommissionen bør udstede 
retningslinjer for nationale kontaktpunkter med henblik på deres integration i en bredere 
skovtilpasningsramme.
Den fælles landbrugspolitiks finansiering til skovene under søjle 2 bør i betragtning af 
omfanget af trusler og EU's samlede skovareal øges proportionelt med eksistensen af 
nationale knudepunkter og operationelle forvaltningsplaner, som tager hensyn til EU's strategi 
for biodiversitet og lange tidsfrister for skovprojekter inden for bæredygtig skovforvaltning. 
Retten til at få støtte bør udvides til offentlige aktører og producentgrupper, og overgå til at 
være arealbaseret og omfatte in situ og ex situ-bevaringsforanstaltninger. 
En aktiv bæredygtig skovforvaltning bør integreres og prioriteres i forskning og praksis, og 
bør også tage hensyn til, at 40 % af skovene er offentligt ejede. Bevaring af arter og 
planteskoleprakisser bør udvides til at omfatte de tilknyttede mikrobe- og svampearter. 
Forskning i svamperodssymbiose på stedet bør aktivt fremmes.
Betaling for økosystemtjenester bør formaliseres forud for de næste finansielle overslag, 
baseret på succesen med skov- og vandprojekter3. 
Politikker vedrørende civilbeskyttelse bør også forbedre skovenes beskyttende funktioner, 
herunder øge skovtilplantningen for at forebygge oversvømmelser, brande og erosion.
Genindførelsen af skovbrandsforordningen ud over de nuværende bestemmelser vedrørende 
udvikling af landdistrikterne bør omgående fortsættes med fokus på landskabspleje og gradvis 
indførelse af brandmodstandsdygtige lokale arter som f.eks. Quercus Spp.
Skovtilpasning og modstandsdygtighed bør ydes særlig opmærksomhed ved oprettelsen af en 
EU-tilpasningsfond.
Direktiv 105/1995, der sammen med den fælles landbrugspolitiks fakturabaserede system kan 
begunstige resultater frem for tilpasning, bør revideres for at lempe reglerne for 
markedsføring af lokale arter. Bevarelse af skovgenetiske ressourcer på stedet er den 
grundlæggende kollektive indsats, som vil gøre det muligt for skovafhængige samfund og 
industrier at trives.

                                               
1 Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 9/2004 om skovbrugsforanstaltninger i forbindelse med politikken for udvikling af landdistrikterne 

(med Kommissionens svar), 

2 Europa-Parlamentets beslutning af 21. september 2010 om gennemførelsen af EU's lovgivning  til bevarelse af biodiversitet (P7_TA (2010) 0325)

3 IUCN Regional Office for Europe, IUCN Environmental Law Centre, Confederation for European Forest Owners Final report study on the 

Economic value of groundwater and biodiversity in European forests, 2009


