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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1294/2012 af Daniela Brescan, tysk statsborger, om støtte til 
skovbrug

1. Sammendrag

Andrageren, der ejer et lille skovbrug i Rumænien, der producerer brænde til den lokale 
befolkning, angiver, at hun har svært ved at holde sig oven vande økonomisk set på grund af 
de høje udgifter til maskiner, for ikke at nævne løn og skatter. Hun påpeger, at brænde er en 
grundlæggende nødvendighed for, at folk kan lave mad og opvarme deres huse. Samtidig kan 
hun ikke hæve priserne, da hendes kunder langt fra er velhavende. Hun hævder, at 
skovbrugssektoren bør være berettiget til tilskud på samme måde som landbruget, og at de to 
sektorer ikke behandles ens. Hun vil også gerne skifte over til produktion af biomasse og 
vedvarende energi. Men i stedet må hun føre en daglig kamp for at holde sit skovbrug 
kørende.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Selvom traktaten ikke indeholder nogen bestemmelse om en fælles EU-skovpolitik, er 
skovene af stor betydning og indgår som et væsentligt element af adskillige EU-politikker, 
både allerede eksisterende politikker og politikker, der er under udvikling. EU har en lang 
tradition for at bidrage til gennemførelsen af en bæredygtig skovforvaltning gennem andre 
politikområder. 

Desuden blev der ved EU's Skovbrugsstrategi fra 1998 på grundlag af nærhedsprincippet og 
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princippet om ansvarsdeling skabt en ramme for skovrelaterede tiltag til fremme af 
bæredygtig skovbrugsforvaltning, baseret på samordning af medlemsstaternes skovpolitik og 
Fællesskabets politik og initiativer i tilknytning til skove.

Endvidere kan medlemsstaterne under EU's politik for udvikling af landdistrikter1 med støtte 
fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 
medfinansiere forskellige finansielle støtteforanstaltninger for skovsektoren: første 
skovrejsning, herunder første etablering af skovlandbrugssystemer, betalinger til Natura 2000-
områder, forebyggelse og genoprettelse og andre foranstaltninger for skovmiljøet samt et 
bredt spektrum af investeringer i skovforvaltning og træforarbejdning. I tilfælde af støtte til 
investeringer, der tjener til at øge værdien af skovbrugsprodukter, er investeringer i 
forbindelse med anvendelsen af træ som råmateriale begrænset til samtlige arbejdsprocesser. 
Politikken for udvikling af landdistrikter giver medlemsstaterne mulighed for at modtage 
medfinansiering for sådanne foranstaltninger. Det er op til medlemsstaterne at vælge og 
inkludere hver enkelt særlige foranstaltning i deres nationale eller regionale programmer.

Andrageren oplyses om, at det rumænske program for udvikling af landdistrikter på nationalt 
plan, som blev godkendt af Kommissionen i juli 2008, omfatter forskellige foranstaltninger 
for skovbrugssektoren. 
En af disse foranstaltninger tager sigte på at øge merværdien af landbrugs- og 
skovbrugsprodukter. Der er afsat 957 mio. euro til denne foranstaltning (bidrag fra ELFUL), 
og foranstaltningen har til formål også at imødegå de udfordringer, der gør sig gældende for 
den rumænske skovbrugssektor, der kendetegnes af et stort antal underudrustede 
virksomheder.

Foranstaltningen tilskynder til investering i forarbejdningen og markedsføringen af 
agrofødevareprodukter og skovbrugsprodukter (træ- og ikke-træprodukter) med henblik på at 
øge disse produkters værdi ved at overvåge kvaliteten og fødevaresikkerhedsbetingelserne 
samt foretage tilpasning til markedskravene. 

Der ydes støtte til:
 nybygning og modernisering af alle typer af faciliteter til forarbejdning og 

oplagring af skovbrugsprodukter, der er behov for til projektet,
 indkøb eller leasing af nye installationer. maskineri og udstyr til høst, transport og 

primær forarbejdning af skovbrugsprodukter (træ- og ikke-træprodukter).
Denne foranstaltning kan også fremme produktion af vedvarende energi af biomasse fra 
skovbrug.
Endvidere omfatter det rumænske regionale udviklingsprogram også støtte til forbedring af 
den økonomiske værdi af skove i overensstemmelse med principperne om multifunktionel 
anvendelse og bæredygtig forvaltning. Der ydes støtte under denne foranstaltning til 
investeringer i skove, der opfylder betingelserne for skovordningen, og for hvilke de 
obligatoriske forvaltningsplaner er blevet udarbejdet i overensstemmelse med den nationale 
lovgivning. Der er afsat 91 mio. euro til denne foranstaltning, og støtten vil blive ydet til 
investeringer i skovbrugsbedrifter, der skal iværksætte de handlinger og foranstaltninger, der 
kræves i forvaltningsplanerne, eller som er direkte forbundet med disse og medfører 

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005
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forbedring af skovenes økonomiske værdi, samt til investering i høstudstyr.

Ligeledes omfatter det rumænske regionale udviklingsprogram en foranstaltning vedrørende 
første skovrejsning på landbrugsjord. Der er afsat 188 mio. euro til denne foranstaltning, og 
den tager sigte på at forbedre miljøforholdene i landdistrikter gennem bæredygtig 
arealanvendelse og forvaltning ved hjælpe af skovrejsning. 

Hvad angår den nærmeste fremtid, nævner Kommissionen i sit forslag til en forordning om 
udvikling af landdistrikterne i tiden efter 20131 skovbrugssektoren mange gange i forbindelse 
med Unionens detaljerede prioriteter for udvikling af landdistrikter. Dette er for eksempel 
tilfældet, hvad angår prioritet 1 (overførsel af knowhow og innovation) og prioritet 5 
(ressourceeffektivitet og overgang til en lavemissionsøkonomi og klimarobust økonomi) -
som begge er meget nært forbundet med konkurrenceevne.

Endvidere er den foreslåede foranstaltning "investeringer i udvikling af skovarealer og 
forbedring af skovenes levedygtighed" udtrykkeligt rettet mod skovbrugssektorens 
konkurrenceevne. Støtte under den endelige artikel af denne foranstaltning (vedrørende 
"investeringer i nye skovbrugsteknologier og forarbejdning og markedsføring af 
skovbrugsprodukter") udtrykkeligt møntet på ikke alene private skovejere, kommuner og 
deres sammenslutninger men også på mikrovirksomheder samt små og mellemstore 
virksomheder.

Kommissionen mener, at dens forslag for 2014-2020 giver rige muligheder for 
skovbrugssektoren, at de med hensyn til denne sektor er klart i overensstemmelse med 
kravene indeholdt i Europa 2020-strategien.

Konklusion

Kommissionen kan bekræfte, at EU's politik for udvikling af landdistrikter rummer en række 
af støttemuligheder for skovbrugssektoren. Blandt disse synes den foranstaltning, der er rettet 
mod merværdien af landbrugs- og skovbrugsprodukter, potentielt at være den mest relevante 
for den type af investeringer, som andrageren er interesseret i, da den giver støttemuligheder 
for mindre virksomheder med henblik på forarbejdning af skovbrugsprodukter, herunder til at 
skabe vedvarende træenergi fra biomasse, der stammer fra skovbrug.

Kommissionen kan ikke direkte hjælpe andrageren til at få adgang til denne støtte, da det 
under den delte forvaltning er de kompetente nationale myndigheder, der har ansvaret for at 
gennemføre medlemsstaternes programmer for udvikling af landdistrikter. For yderligere 
oplysninger anbefales andrageren at henvende sig til den myndighed, der forvalter det 
rumænske regionale udviklingsprogram (Ministeriet for Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter), der er ansvarlig for opstilling af de nærmere betingelser for at få støtte 
(berettigelses- og udvælgelseskriterier) og for at udsende indkaldelser af forslag samt udvælge 
individuelle projekter, der kan modtage støtte under det rumænske regionale 
udviklingsprogram.

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm


