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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens grönbok om skogsskydd och skoglig information i EU: Att förbereda 
skogen för klimatförändring
(2010/2106(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens grönbok om skogsskydd och skoglig information i EU: 
Att förbereda skogen för klimatförändring (KOM(2010)0066),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 11 juni 2010 om att förbereda skogen för 
klimatförändring,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 15 mars 2010 om biologisk mångfald efter 
2010,

– med beaktande av vitboken om anpassning till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram (KOM(2009)0147) och sin resolution av den 6 maj 2010 
(P7_TA-PROV(2010)0154),

– med beaktande av ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa (MCPFE) -
FOREST EUROPE, samt dess olika resolutioner och expertarbete för att tillhandahålla 
riktlinjer, kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk,

– med beaktande av rådets resolution om en skogsbruksstrategi för Europeiska unionen 
(EGT C 56, 26.2.1999, s. 1.) och kommissionens rapport om dess genomförande 
(KOM(2005)0084),

– med beaktande av EU:s handlingsplan för skog 2006–2011 (KOM(2006)0302) samt den 
halvtidsöversyn av genomförandet av den som gjordes av en utomstående 
utvärderingsgrupp (tjänstekontrakt nr 30-CE-0227729/00-59),

– med beaktande av den sammanfattande rapporten om bevarandestatus för livsmiljöer och 
arter i enlighet med artikel 17 i direktivet om bevarande av livsmiljöer (KOM(2009)0358) 
och sin resolution av den 21 september 2010 om tillämpningen av EU-lagstiftning som 
syftar till att bevara biologisk mångfald (P7_TA(2010)0325),

– med beaktande av undersökningen ”Shaping forest communication in the European 
Union: public perceptions of forests and forestry” (anbudsförfarande nr 
AGRI-2008-EVAL-10 // ramkontrakt nr. 30-CE-0227729/00-50),

–  med beaktande av FN:s ramkonvention om klimatförändringarna, Kyotoprotokollet och 
FN:s klimatpanels riktlinjer för markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk (LULUCF),

– med beaktande av handlingsplanen för biomassa (KOM(2005)0628), 

– med beaktande av direktivet om förnybar energi (direktiv 2009/28/EG), direktivet om 
systemet för handel med utsläppsrätter (direktiv 2009/29/EG), kommissionens rapport om 
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hållbarhetskrav för användning av fast och gasformig biomassa för produktion av el, 
värme och kyla (KOM (2010) 0011/SEK (2010)0065) samt resultaten av det allmänna 
samrådet inför sammanställandet av en rapport om en hållbarhetsplan för användning av 
biomassa som energi,

– med beaktande av det europeiska klimatförändringsprogrammet och det arbete som gjorts 
av expertgruppen för klimatpolitik för LULUCF (rapport av den 16 september 2010),

– med beaktande av den europeiska landskapskonventionen från 2000 
(Florenskonventionen),

– med beaktande av rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring 
av skogsodlingsmaterial (EUT L 11, 15.1.2000, s. 17), samt översynen av EU:s system för 
växthälsa,

– med beaktande av den sammanfattande rapporten om de ekonomiska aspekterna av 
ekosystem och biologisk mångfald (TEEB) ”Mainstreaming the Economics of Nature” 
och uppdateringen av klimatfrågor i samband med TEEB,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 26 april 2010 om förebyggande av 
skogsbränder inom Europeiska unionen,

– med beaktande av slutrapporten om genomförandet av systemet Forest Focus 
(KOM(2010)0430),

– med beaktande av Teknisk rapport nr 9/2009 från Europeiska miljöbyrån ”European forest 
types: Categories and types for sustainable forest management reporting and policy”,

– med beaktande av rapporten till kommissionens generaldirektorat för jordbruk och 
landsbygdsutveckling ”Impacts of Climate Change on European Forests and Options for 
Adaptation ”(AGRI-2007-G4-06),

– med beaktande av rapporten 2009 till kommissionens generaldirektorat för miljö ”EU 
policy options for the protection of European forests against harmful 
impacts”(ENV.B.1/ETU/2008/0049), 

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 9/2004 om 
skogsbruksåtgärder inom politiken för landsbygdens utveckling (tillsammans med 
kommissionens svar),

– med beaktande av MCPEE:s Helsinforsresolution H1 där hållbart skogsbruk definierades 
såsom ”förvaltning och användning av skogar på ett sätt och i en takt som upprätthåller 
deras biologiska mångfald, produktionsförmåga, föryngringsförmåga, vitalitet och deras 
potential att nu och i framtiden fylla relevanta ekologiska, ekonomiska och sociala 
funktioner på lokal, nationell och global nivå och som inte ger skador på andra 
ekosystem”,

– med beaktande av artikel 50 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
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och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. Av EU:s areal är 42 procent skog och trädbevuxen mark. Skogsindustrin erbjuder över 
två miljoner arbetstillfällen och 40 procent av skogen i EU är offentligägd.

B. Skogen i EU tillhandahåller ovärderliga sociala tjänster och ekosystemtjänster, bland 
annat i form av att bortskaffa 10 procent av de årliga utsläppen av växthusgaser från EU:s 
industri.

C. Av Natura 2000-områdena är 30 procent skogslivsmiljöer och 66 procent av dem har 
ogynnsam bevarandestatus.

D. Av EU:s förnybara energi 2020 förväntas 58 procent komma från fast biomassa och 
biologiskt avfall, vilket innebär att skogsbruket kommer att bli intensivare och 
avverkningen med mera än 100 procent kommer att överskrida tillväxten.

E. Skyddet av skogarna bör ingå som ett led i all unionspolitik som påverkar skogarna.

F. Skogarna är levande ekosystem som utvecklas och de sträcker sig ofta över riksgränserna. 
De kan klassificeras enligt bioklimatzon och skogstyp, utgående från den 
skogsnomenklatur som tagits fram av Europeiska miljöbyrån.

G. Olika skogstyper står inför olikartade och oförutsägbara biotiska och abiotiska hot från 
klimatförändringarna, så att skyddet av skogarna framför allt måste inrikta sig på att göra 
skogarna mer motståndskraftiga.

H. De olika nationella och regionala systemen för skogsvård måste respekteras och de måste 
också få stöd för att de bättre ska kunna anpassa sig.

I. EU:s handlingsplan för skogar har fyra syften: förbättra konkurrenskraften på lång sikt, 
skydda miljön, bidra till livskvaliteten och sporra till samarbete. Avsevärda framsteg har 
gjorts, i synnerhet med att uppnå det förstnämnda målet.

J. Inom processen Forest Europe har man redan uppnått en europeisk samsyn om hållbart 
skogsbruk.

K.  Förordningarna om skydd av gemenskapens skogar mot bränder (förordning EEG 
nr 2158/1992) och om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest 
Focus) (förordning EG nr 2152/2003) har redan upphört att gälla, vilket lett till att 
rapporteringen görs från fall till fall och anslagen blivit otillräckliga.

L. Den genetiska selektionen bör inte gynna egenskaper för prestanda på bekostnad av 
anpassningsbarhet.

1. Europaparlamentet välkomnar grönboken om skogsskydd och skoglig information. 
Parlamentet anser att EU:s skogsstrategi bör byggas ut för att förbättra skogsskötseln och 
skogsvården, i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

2. Europaparlamentet erinrar om att skogens motståndskraft beror av den biologiska 



PE454.743v01-00 6/14 PR\852511SV.doc

SV

mångfalden, inte bara av träd utan av alla skogslevande organismer och att skogarna 
spelar en nyckelroll för att samhällena i Europa ska kunna anpassa sig till 
klimatförändringarna.

3. Europaparlamentet är övertygat om att ekologisk hållbarhet är själva förutsättningen för 
en fortsatt ekonomisk och social funktion för skogarna i EU.

EU:s handlingsplan för skogar

4. Europaparlamentet hälsar med tillfredsställelse att EU lyckats i sitt arbete med att göra 
den skogsbaserade industrin globalt konkurrenskraftig.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra mer för att 
handlingsplanens mål i fråga om miljö och livskvalitet ska nås, eftersom genomförandet 
av dessa fortfarande släpar efter.

6. Europaparlamentet påpekar att det av åtgärderna för skydd av skogarna bör framgå att de 
biotiska och abiotiska hoten, enligt sin typ och sin bioklimatiska zon, har en 
gränsöverskridande karaktär.

7. Europaparlamentet påpekar att skyddet av skogarna förutsätter ett engagemang på lång 
sikt från medlemsstaternas, regionernas, skogsindustrins och såväl de offentliga som de 
privata skogsägarnas sida.

Hållbart skogsbruk

8. Europaparlamentet hälsar med tillfredsställelse att Forest Europe lyckats med att förbättra 
det hållbara skogsbruket och få till stånd en europeisk samsyn om riktlinjer, kriterier och 
indikatorer för det.

9. Europaparlamentet erinrar om att det hållbara skogsbruket förenar synsättet om att skogen 
ska ge avkastning med att skogen ska skyddas, så att skogarna kan fortsätta att fylla sin 
funktion, ekonomiskt, socialt och ur miljösynvinkel, enligt nationella och regionala 
prioriteringar.

10. Europaparlamentet förespråkar att ett aktivt hållbart skogsbruk inom fem år görs 
obligatoriskt inom EU, inom ramen för femåriga nationella skogsprogram där det ingår 
såväl regionala prioriteringar som mätbara mål och utvärderingskriterier.

11. Europaparlamentet konstaterar att genetisk mångfald, naturlig föryngring och mångfald i 
fråga om struktur och artsammansättning är vanliga inslag i alla alternativ i fråga om 
anpassning av skogarna, oberoende av gränser mellan bioklimatiska system, system för 
skogsskötsel och skogstyper.

Allmänna förslag

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om en 
ram för klimatanpassning av EU:s skogar.

13. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att avlägga rapport till parlamentet 
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och rådet om tillbudsstående möjligheter för att införa betalning för ekosystemtjänster, 
med beaktande av den roll som spelas av beskogning, bevarande av biologisk mångfald 
och det hållbara skogsbruket.

14. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett förslag om 
förebyggande av skogsbränder, där det också ska ingå anslag till det europeiska 
informationssystemet för skogsbränder samt till infrastruktur, yrkesutbildning och 
förebyggande planering. 

15. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag om skoglig information och då ta hänsyn till hotbilderna mot klimatet 
samt till att det behövs harmoniserade och jämförbara uppgifter inom ramen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar, konventionen om biologisk mångfald samt 
miljöräkenskaper.

Andra pelaren inom den gemensamma jordbrukspolitiken

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionerna att oinskränkt samarbeta 
med skogsvårdsmyndigheterna vid sammanställandet av program för landsbygdens 
utveckling, där det erkänns att skogarna är av vikt för landsbygdens utveckling och för 
tillhandahållandet av socioekonomiska tjänster och miljötjänster. 

17. Europaparlamentet vidhåller att producentsammanslutningar och offentliga organ bör få 
komma i fråga för skogsbruksåtgärder enligt andra pelaren inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

18. Europaparlamentet vidhåller att det behövs ökat stöd till dem som inom den offentliga och 
privata sektorn skyddar skogarnas biologiska mångfald, livsmiljöer och ekosystemtjänster 
och att också områden som hänger samman med Natura 2000-områden måste kunna få 
stöd.

19. Europaparlamentet vill att det fakturabaserade ersättningssystemet ska ersättas med 
standardiserade eller områdesbaserade kostnader.

20. Europaparlamentet vill att den gemensamma jordbrukspolitiken ska byggas ut med en ny 
åtgärd om bevarande av genetiskt skogsmaterial av känd härkomst på plats och utanför 
platsen.

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att inom all 
EU-finansiering se efter att man tillämpar långsiktiga perspektiv på projekt i anslutning 
till skogsbruk och skogsskydd.

Att rapportera och redovisa för utsläpp

22. Europaparlamentet anser att det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter i sin 
nuvarande form inte stämmer överens med redovisningen för markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, eftersom det är skillnad mellan å ena sidan vilka årliga 
krav som industrianläggningar ska uppfylla enligt utsläppshandelssystemet och å andra 
sidan de längre tidsperspektiv som gäller för vilka ändringar som ska ske och observeras i 
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fråga om markegendomarnas lagring av koldioxid.

23. Europaparlamentet anser att antagandet om att biomassa från trä är koldioxidneutral, 
tillsammans med de korta tidsperspektiv som används i dagens metoder för beräkning av 
växthusgaser, är till förfång för en minskning av växthusgasutsläppen.

24. Europaparlamentet efterlyser en metod för beräkning av växthusgaser med vars hjälp man 
över ett längre tidsperspektiv kan sköta övervakningen, också av utsläppen från biomassa i 
samband med markanvändning och skogsbruk.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla juridiskt bindande 
hållbarhetskriterier för biomassa från trä samt faktorer med anknytning till indirekta 
förändringar i markanvändningen för alla former av biomassa.

26. Europaparlamentet vill att det används sådana skogsdefinitioner där det görs skillnad 
mellan gamla skogar som är rika på kol, intensivt skötta monokulturer och andra 
skogstyper, utgående från olika biom.

0

0      0

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament
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MOTIVERING

Skogen i EU: hur det står till för den och hur den sköts

Av EU:s areal är 42 procent skog och trädbevuxen mark1.

Skogsindustrin erbjuder över två miljoner arbetstillfällen, mestadels inom små och 
medelstora företag, och omsätter 300 miljarder euro. Skogsbruket sysselsätter 
350 000 personer2. Dessutom är 40 procent av EU:s skogar statsägda.

Inom EU är förhållandet mellan avverkning och tillväxt fortsatt stabilt, nämligen omkring 
60 procent3. Detta förhållande väntas i flera länder öka till över 100 procent så att bestånden 
av växande skog kommer att minska efter 20204. 

De europeiska skogarna kan indelas i fem bioklimatzoner, nämligen den boreala zonen, zonen 
med tempererad oceanisk skog, zonen med tempererad kontinental skog, den mediterrana 
zonen och bergszonen5, vilka utgår från Europeiska miljöbyråns skogstypologi och utvecklats 
som vägledning för det politiska beslutsfattandet6.

Skogarna och skogsbruket i Europa styrs av en rad olika regionala och nationella modeller, 
som sammanförts enligt sin inriktning på skydd eller produktion7. Skogarna fungerar både 
som naturtillgångar och som ekosystem.

Hot mot skogarna

Klimatrelaterade hot sammanfattas i stort sett som abiotiska (stormar, vindfällen, torka, 
ökad risk för skogsbränder) och biotiska (skadegörare, svampsjukdomar). De förstärker 
effekterna av varandra, såsom i fallet med skadegörare: högre temperaturer leder till längre 
förökningscykler för flera sjukdomsframkallande arter. 

Bristen på nederbörd sommartid påverkar skogens produktivitet i alla zoner med undantag 
för den boreala. Barrskogens areal och produktivitet förväntas minska överallt i 
Kontinentaleuropa. Granen förväntas bli olämplig som produktionsträd på lägre höjder och 
boken förväntas försvinna i den mediterrana zonen. Inom bergszonen drabbas tillväxten och 
produktiviteten hos alla trädslag av stress på grund av torka. Skogarnas avkastning av annat 
än trävaror, såsom svamp, kork och örter, kommer att minska drastiskt i hela Europa.

                                               
1 FN:s ekonomiska kommission för Europa/FAO, 2000 Forest Resources of Europe, CIS, North America, 
Australia, Japan and New Zealand.
2 Grönbok om skogsskydd och skoglig information i EU: Att förbereda skogen för klimatförändring, samt 
arbetsdokumentet för kommissionens personal (KOM(2010)0066/SEK(2010)0163.
3 Europeiska miljöbyråns rapport nr 4/2009: ”Progress towards the European 2010 biodiversity target”.
4 FN:s ekonomiska kommission för Europa/FAO 2006: ”Outlook for the development of European forest 
resources” en undersökning som gjorts inför European Forest Sector Outlook Study.
5 Rapporten till kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling “Impacts of Climate 
Change on European Forests and Options for Adaptation (AGRI-2007-G4-06).
6 Teknisk rapport nr 9/2009 från Europeiska miljöbyrån ”European forest types: Categories and types for 
sustainable forest management reporting and policy”.
7 Rapporten 2009 till kommissionens generaldirektorat för miljö “EU policy options for the protection of 
European forests against harmful impacts”(ENV.B.1/ETU/2008/0049).
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Man vet fortfarande inte hur de boreala skogarna kommer att drabbas av de omfattande 
angrepp av skadegörare som förväntas i och med att skadegörarna sprider sig norrut. Till 
detta kommer att mildare vintrar, tillsammans med att kullblåsta träd blir vanligare, gör 
skogen mindre tillgänglig för avverkning. Inom samma zon förväntas björkskogen minska 
till en tiondel av sin nuvarande areal fram till 210012.

Skogsbrandrisken ökar i hela Kontinentaleuropa, framför allt i den mediterrana zonen, 
tillsammans med oförutsägbara skadegörarangrepp på alla trädslag. I den här zonen förväntas 
boken komma att praktiskt taget försvinna.

Alla barrskogar kommer att drabbas av skadegörarangrepp.

Skogsfragmenteringen som breddar vildmarkens kontaktytor med landsbygds- och 
stadsområden utgör ett stort hot mot de kontinentala skogarna.

Den leder till att skogarnas areal minskar och deras artsammansättning blir annorlunda.

Det har inte gjorts särskilt många undersökningar av vilket hot det innebär för den stora 
allmänheten att skogarnas skyddande funktioner går förlorade. I bergszonen förväntas det att 
skogarnas minskade förmåga att fungera som buffert mot extrema avrinningsflöden kommer 
att påverka vissa av de skyddande funktionerna (framför allt översvämningsskyddet och 
skyddet av vattenkvaliteten). I den mediterrana zonen leder skogsbränder i förening med 
översvämningar till erosion till följd av att växtligheten fått sämre föryngringsförmåga, med 
den påföljd att ökenbildningen förvärras.

Energisektorns efterfrågan på biomassa från trä håller på att bli ett hot mot skogarna och 
de traditionella skogsbaserade industrierna. När man antar att biomassa3 från trä är neutral i 
fråga om koldioxid bortser man från att det behövs längre tidsramar för upptagande av 
”koldioxidskulden”, som är beroende av produktionen av träd och föregående användning av 
mark4. Detta hot hänger samman med liknande brister i föreskrifterna om markanvändning 
och ändrad markanvändning i FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

EU:s perspektiv

Bland den unionspolitik som påverkar skogarna märks den gemensamma jordbrukspolitiken 
(8 miljarder EUR enligt andra pelaren), miljöpolitiken (framför allt inom områdena biologisk 
mångfald och vatten), energi-, industri-, handels-, forsknings- och sammanhållningspolitiken, 
inbegripet regionalpolitiken och solidaritetsfonden. Till saken hör att det ofta saknas 
konsekvens i fråga om skogsskyddet.

Att rådet och Europaparlamentet gått in för att skydda skogarna har kommit till uttryck i 
förordningarna om skogsbränder (förordning (EEG) nr 2158/1992), om övervakning av 

                                               
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 Virtanen, T. & Neuvonen, S. (1999). Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, 
Host Quality and Parasitoids Oecologia Vol. 120, No 1, pp 92-101.
3 Direktivet om förnybar energi, 2009/28/EG
4 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz.
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skogar (förordning (EG) nr 2152/2003) samt om skyldigheter för verksamhetsutövare som 
släpper ut timmer och trävaror på marknaden (förordning (EU) nr 995/2010), utgående från
artikel 175 i FEU, som nu heter artikel 192 TFEU1. Skogsskyddet bör också ses mot bakgrund 
av förebyggandet av naturkatastrofer och katastrofer förorsakade av människan2 och 
anpassningsstrategin34.
EU:s skogsbruksstrategi5 ledde fram till EU:s icke-bindande handlingsplan för skogar6, vilken 
syftade till att

1. förbättra konkurrenskraften på längre sikt, 

2. skydda miljön, 

3. bidra till livskvaliteten, 

4. främja samordning och kommunikation.

Kommissionens halvtidsutvärdering av handlingsplanen för skog utmynnar i en slutsats om 
att det visserligen gjorts stora framsteg med åtgärderna i samband med mål 1, men att det är 
klent beställt med genomförandet av alla andra åtgärder7. De stora bristerna handlar om att 
öka skyddet och bevarandet av den biologiska mångfalden: 66 procent av skogslivsmiljöerna 
hade ”ogynnsam dålig/otillräcklig status”8 Det har inte gjorts särskilt mycket till förmån för 
utbildning och upplysning, skyddande funktioner eller för skogar i och omkring tätorter.

Det här är tvärt emot vad unionsmedborgarna prioriterar. Enligt kommissionens utredning av 
hur skogen uppfattas anser de flesta (44 procent) att bevarande och skydd avgjort är viktigast 
inom skogspolitiken, följt av skogarnas hälsa och föroreningssituationen (15,4 procent), 
klimatförändringarna (12,5 procent) och skogarnas ekonomiska användning (8 procent)9.

Det går trögt med att samordna och informera om handlingsplanen för skog och detta beror på 
att de nationella skogsprogrammen inte i tillräcklig grad hänskjutits till ständiga kommittén 
för skogsbruk.

EU:s alla medlemsstater deltar i processen Forest Europe, där det under de senaste tjugo 
åren tagits fram gemensamma synsätt på hållbart skogsbruk. 

Utgående från detta arbete kan det på EU-nivå komma att bli obligatoriskt med aktivt och 
                                               
1 Se också domstolens domar i målen C-164/97 och C-165/97.
2 En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer (KOM(2009)0082).
3 Vitbok ”Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram” (KOM(2009)0147).
4 Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2010 om kommissionens vitbok: Anpassning till klimatförändring: 
en europeisk handlingsram (P7_TA-PROV(2010)0154.
5 Rådets resolution av den 15 december 1998 om en skogsbruksstrategi för Europeiska unionen (EGT C 56, 
26.2.1999, s. 1).
6 KOM(2006)0302.
7 Halvtidsöversyn av genomförandet av EU:s handlingsplan för skog 2006–2011 genom försorg av en 
utomstående utvärderingsgrupp (tjänstekontrakt nr 30-CE-0227729/00-59).
8 ”Sammanfattande rapport om bevarandestatus för livsmiljöer och arter i enlighet med artikel 17 i direktivet om 
bevarande av livsmiljöer” (KOM(2009)0358).
9 ”Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry” 
(anbudsförfarande nr AGRI-2008-EVAL-10 // ramkontrakt nr 30-CE-0101908/00-50).
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förebyggande hållbart skogsbruk, som tar hänsyn till nationella och regionala prioriteringar.
Med tanke på vilket avancerat vetenskapligt arbete som gjorts inom Forest Europe kommer 
tillämpningen av det att medföra minimala kostnader och minimal byråkrati.

I fråga om biomassapolitiken gäller det att åtgärder vidtagna inom hela EU kan tillförsäkra ett 
gemensamt miljöskydd och samtidigt undvika snedvridningar på den inre marknaden1. 

Föredraganden anser att denna åtgärd bör utformas som juridiskt bindande hållbarhetskriterier 
utgående från en omprövning av antagandet om kolneutralitet och en vetenskapligt väl 
underbyggd metodik för beräkning av växthusgaser, där det tas hänsyn såväl till den fleråriga 
karaktären hos biomassa från trä som till de utsläppsförändringar som betingas av ändringar i 
markanvändning och skogsbruk. Dessutom bör det för alla former av biomassa tas fram 
faktorer med anknytning till indirekta förändringar i markanvändningen.

Mot bakgrund av det ovansagda kan man fråga sig om LULUCF-sektorn verkligen är förenlig 
med och kan tas med i EU:s system för handel med utsläppsrätter, vilket i första hand 
utformats för att hantera de årliga utsläppen från industrianläggningar. 

Internationellt bör EU arbeta för att vi får diversifierade skogsdefinitioner på basen av biom, 
där det tas hänsyn till den biologiska mångfalden, jordmånen och den sociala dimensionen 
och där tyngdpunkten vilar vid att bevara gammalskogar som är rika på kol. Detta är oerhört 
viktigt för att inte de ekonomiska engagemangen till förmån för biologisk mångfald och för 
minskning av utsläpp till följd av avskogning och skogsförsämring (REDD+) ska missbrukas 
för tvivelaktiga projekt.

Skoglig information: en grundval för beslutsfattande

Den skogliga informationen är otillräcklig på grund av att det saknas både ekonomiskt stöd 
och rapporteringsskyldigheter, av det slag som föreskrevs i förordning (EG) nr 2158/2003, 
som nu upphört att gälla. Den förordningen bör återinföras och då bör det tas hänsyn såväl till 
vilken information som behövs om vad som hotar klimatet som till att det behövs mer 
information om konventionen om biologisk mångfald och om FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar, för att vi ska få en exakt bild av skogarnas biologiska mångfald och av 
förändringarna i lagringen av kol. Insamlandet av uppgifter på EU-nivå bör ske utgående från 
inbördes förenliga mekanismer, harmoniserade definitioner och jämförbara uppgifter från de 
nationella skogsinventeringarna och andra relevanta källor.

Skoglig information är också av betydelse för miljöräkenskaperna, samt för initiativet 
”Bortom BNP” och för att betalningar för ekosystemtjänster ska kunna genomföras i 
praktiken.

Förbättrad anpassningsförmåga med hjälp av hållbart skogsbruk 

Man brukar skilja mellan å ena sidan inneboende (ekosystembaserad) anpassningsförmåga, 
som utgår från skogarnas genetiska mångfald, inbegripet markens biologiska mångfald och å 

                                               
1 SEK(2010)0065 Commission Staff Working Document - Summary of the Impact Assessment – Dokument som 
åtföljer rapporten från kommissionen om hållbarhetskrav för användning av fast och gasformig biomassa för 
produktion av el, värme och kyla (KOM(2010)0011).
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andra sidan skogssektorns socioekonomiska förmåga, uttryckt i form av kunnande och 
kapitalintensitet. 

Föredraganden uttrycker sin erkänsla för anpassningsförmågan hos EU:s skogsbruk men 
konstaterar samtidigt att den i sista hand beror av skogarnas inneboende förmåga: det kan i 
och för sig vara möjligt att i efterhand bemöta olika hot, utan att detta dock ställer sig 
ekonomiskt genomförbart, vare sig för offentliga eller privata aktörer.

Hållbart skogsbruk där tyngdpunkten vilar på långsiktig timmeravkastning bedrivs i ett flertal 
EU-medlemsstater – men ingalunda i alla. Aktivt eller förebyggande hållbart skogsbruk 
skapar en ram där nationella och regionala prioriteringar respekteras. 

Alternativen i fråga om aktiv anpassning utmynnar i att naturlig föryngring, genetisk 
mångfald och ökad mångfald i fråga om struktur och artsammansättning framstår som 
åtgärder för att öka skogarnas motståndskraft, oavsett skogens typ och skogsbrukets 
inriktning1. 

Bland ytterligare åtgärder märks skogsdrivningsteknik för den boreala zonen och sammanförd 
bränslehantering för den mediterrana zonen.

Föredraganden anser att det kostnadseffektivaste sättet att hantera klimatförändringen, både i 
form av att begränsa den och att anpassa sig till dess verkningar, består i att öka 
motståndskraften hos alla ekosystem23456, samt att en bredare relevant kunskapsbas hos alla 
berörda parter är en grundläggande förutsättning för skogsbruket. För att vi ska få en 
konsekvent syn på anpassningsbehoven inom alla europeiska samhällen behövs det i 
brådskande ordning ett samarbete mellan alla berörda parter där det tas hänsyn till alla 
tänkbara scenarier.

EU:s ytterligare bidrag till skogsskyddet 

Rent definitoriskt leder klimatförändringarna till att medlemsstaternas politik inte längre 
erbjuder skogen ett tillräckligt skydd. 

Tvärvillkor måste ovillkorligen uppfyllas: All EU-finansiering, oavsett vilket instrument den 
berör, måste vara sådan att den inte påverkar klimatet och dessutom ta hänsyn till den 
biologiska mångfalden71, dimensionen vatten samt behovet av vildmark2.

                                               
1 Rapport till kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling “Impacts of Climate 
Change on European Forests and Options for Adaptation (AGRI-2007-G4-06).
2 FN:s miljöprogram (2009) ”The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigation”.
3 Världsbanken (2009) ”Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to 
Climate Change”.
4 ”Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity”. Ett diskussionsunderlag som 
framtagits av EU:s ad hoc-arbetsgrupp av experter på biologisk mångfald 2009.
5 TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update, från september 2009.
6 Sveriges Vetenskapsråd om biologisk mångfald: ”Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience -
Governance for a Future with Global Changes”, 2009.
7 Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 9/2004 om skogsåtgärder inom politiken för 
landsbygdsutveckling (tillsammans med kommissionens svar).
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Föredraganden stöder tanken på obligatoriska nationella skogsbruksplaner som ett sätt att 
tillförsäkra efterlevnad och bygga på samsynen om hållbart skogsbruk inom Forest 
Europe. De nationella skogsbruksplanerna bör omfatta perioder på minst fem år utgående 
från exakta och kvantifierbara kriterier för både förhands- och efterhandsutvärdering samt en 
integration av anpassande och förebyggande skogsbruk. Kommissionen bör utfärda riktlinjer 
för dessa planer för att de ska kunna integreras inom en bredare ram för anpassning av 
skogarna.

Med tanke på hur omfattande både hoten och EU:s totala skogsareal är behövs det ökade 
anslag till skogarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken genom andra pelaren. En 
förutsättning för denna anslagsökning är att det finns nationella skogsbruksplaner och 
operativa förvaltningsplaner som tar med både EU:s strategi för biologisk mångfald och 
långtidsperspektiv för skogsbruksprojekt inom hållbart skogsbruk. Rätten att få stöd bör 
utvidgas till att också omfatta offentliga aktörer och producentgrupper. Utbetalningarna bör 
övergå till att bli arealbaserade och omfatta bevarandeåtgärder både på platsen och utanför 
den. 

Ett aktivt hållbart skogsbruk bör klart och tydligt prioriteras och tas med som ett led i all 
forskning och praxis, varvid det också bör tas hänsyn till att 40 procent av EU:s skogar är 
offentligägda. Bevarandet av arter bör, tillsammans med plantskolepraxisen, utvidgas till 
att omfatta mikrob- och svamparter med anknytning till skogen. Aktiv stimulans bör ges till 
forskning kring mykorrhizasymbios på plats.

Betalningarna för ekosystemtjänster bör formaliseras inför nästa budgetplan, utgående från 
lyckade skogs- och vattenprojekt3. 

Politiken för civilskydd bör också förbättra skogarnas skyddande funktion, bland annat i form 
av ökad beskogning till skydd mot översvämningar, bränder och erosion.

Skogsbrandförordningen bör återinföras så den omfattar mer än de nuvarande föreskrifterna 
för landsbygdsutveckling, vilket bör ske utan dröjsmål och med tyngdpunkten vilande på 
landskapsvård och successivt införande av brandhärdiga lokala trädslag såsom Quercus Spp. 

Skogens anpassningsförmåga och motståndskraft bör ägnas särskild uppmärksamhet då det 
inrättas en EU-fond för anpassning till klimatförändringarna.

Direktiv 105/1995/EG bör ses över, eftersom det tillsammans med den gemensamma 
jordbrukspolitikens fakturabaserade system kan tänkas gynna prestandan på bekostnad av 
anpassningen och vid översynen bör reglerna för saluföring av lokala arter uppmjukas. 
Bevarandet av skogens genetiska resurser på ort och ställe är det grundläggande kollektiva 
arbete som kommer att möjliggöra en gynnsam fortlevnad för samhällen och industrier som är 
beroende av skogen.

                                                                                                                                                  
1 Europaparlamentets resolution av den 21 september 2010 om genomförandet av EU-lagstiftning som syftar till 
att bevara biologisk mångfald (P7_TA(2010)0325).
2 Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2009 om vildmark i Europa P6_TA(2009)0034.
3 Internationella naturvårdsunionens regionalkontor för Europa, Internationella naturvårdsunionens centrum för 
miljölagstiftning, Europeiska skogsägarförbundet: Slutlig rapport om det ekonomiska värdet av grundvatten och 
biologisk mångfald i Europas skogar, 2009.


