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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. understreger, at landbrugerne spiller en central rolle i at imødekomme vores 
grundlæggende behov for landbrugs- og fødevarer, men at deres arbejde er afhængigt af 
naturressourcer som jord, vand og skove; bemærker, at anerkendelse af skovenes 
multifunktionalitet er afgørende for en korrekt forvaltning af vores globale skovarv; 
understreger, at de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter – lige fra traditionel 
fremstilling af træ og andre produkter til økosystemtjenester, biodiversitet og andre 
miljømæssige fordele såsom kulstofabsorption og -lagring, som forhindrer jorderosion 
og sikrer bedre luft- og vandkvalitet – alle er indbyrdes forbundne og afhængige af 
hinanden; understreger, at sådanne aspekter kræver en helhedsorienteret og 
sammenhængende tilgang, når det gælder beskyttelse, genopretning og forvaltning af 
skove og håndtering af problemet med skovrydning;

2. minder om, at mange landbrugere er bevidste om skovene som en integreret og 
nødvendig del af landskabet på grund af deres relevante økologiske, økonomiske og 
sociale funktioner, og at landbrugerne historisk set har bestræbt sig på at beskytte, bruge 
og forny skovene og fortsat bestræber sig herpå; bemærker, at visse lokalsamfund og 
oprindelige folk har anvendt traditionelle landbrugsteknikker i århundreder for at bevare 
skovene, og at de har en særlig forståelse for bæredygtig arealanvendelse; understreger, 
at disse samfunds og folks rettigheder er truet mange steder i verden;

3. understreger, at 30 % af jordens overflade er dækket af skov, og at disse skove er 
hjemsted for 80 % af jordens biodiversitet; påpeger, at bevarelse og bæredygtig 
anvendelse af skovene er en aktiv form for klimabeskyttelse og er afgørende for vores 
samfunds og landdistrikters velfærd, og at især de tropiske skove spiller en afgørende 
rolle i kampen mod klimaændringer og bør beskyttes i overensstemmelse hermed; 
minder om og glæder sig over, at Kommissionen i sin meddelelse af 23. juli 2019 med 
titlen "Intensivering af EU's indsats til beskyttelse og genopretning af verdens skove" 
(COM(2019)0352) fastslog, at urskove og primærskove er uerstattelige; opfordrer til, at 
denne forståelse bør ligge til grund for drøftelser om politiske målsætninger og 
strategier og en effektiv retshåndhævelse med henblik på at bevare og genoprette disse 
økosystemer og levnene heraf i og uden for EU;

4. er dybt bekymret over, at EU's forpligtelse til at standse skovrydning inden 2020 som et 
af målene for bæredygtig udvikling sandsynligvis ikke vil blive opfyldt på trods af EU's 
og medlemsstaternes indsats, og støtter derfor kraftigt Kommissionens forslag om at 
intensivere indsatsen for at beskytte og genoprette verdens skove; understreger, at 
import af vegetabilske og animalske produkter med indlejret skovrydning udgør en 
væsentlig landbrugsmæssig drivkraft bag skovrydning; understreger, at ud over 
landbrugsråvarer bidrager også andre råvarer til omfattende skovrydning, og at 
afbødning af deres negative virkninger kræver, at tilstrækkeligt store områder af intakt 
skov lades i fred og sikres den højeste beskyttelse for at opretholde de økologiske 
processer i stor skala, der er afgørende for at tilpasse skovene til klimaændringerne; 
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understreger desuden, at de eksisterende retlige bestemmelser og 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende en miljømæssigt og socialt bæredygtig 
produktion skal implementeres fuldt ud for at være effektive; mener, at EU skal tage fat 
på spørgsmålet om den store efterspørgsel efter råvarer, der udgør en risiko for skovene, 
herunder landbrugsråvarer, ved at fremme lokale ressourcer og støtte anvendelsen af 
lovlige og bæredygtige råmaterialer med større vægt på græsning på græsarealer;

5. understreger, at skovrydning i regnskove drevet af ændringer i arealanvendelsen 
reducerer potentialet for kulstofbinding og dermed i væsentlig grad bidrager til en 
forøgelse af drivhusgasemissionerne;

6. påpeger, at de fire vigtigste certificeringsordninger for palmeolie (RSPO14, ISCC15, 
MSPO16 og ISPO17) afviger væsentligt med hensyn til krav, effektivitet, udbredelse og 
gennemsigtighed; fremhæver, at der er fastslået uoverensstemmelser i forbindelse med 
deres gennemførelse og håndhævelse, og at ingen af systemerne tager højde for alle de 
miljømæssige og sociale spørgsmål, der er indeholdt i EU's og FN's politiske mål; 
opfordrer indtrængende til, at certificeringsordningerne tilpasses tilsvarende, og til, at 
der målrettet arbejdes på at udvikle skovrydningsfri forsyningskæder;

7. anerkender vigtigheden af forsvarlig forvaltning af skov- og landbrugsarealer; mener 
derfor, at alle yderligere foranstaltninger skal tage fat på spørgsmål vedrørende bl.a. 
forhindring af ikkebæredygtig arealanvendelse og forvaltningspraksis, håndtering af 
naturlige forstyrrelser og afbødning af klimaændringer samt imødegåelse af 
skovrydning på globalt plan; understreger, at skovrydning har alvorlige miljømæssige 
og sociale omkostninger, herunder tab af biodiversitet på grund af ødelæggelse og 
fragmentering af naturlige levesteder (herunder truede dyrearters levesteder) og har en 
negativ indvirkning på lokalsamfundenes eksistensgrundlag, idet der ikke tages hensyn 
til deres rettigheder og interesser;

8. bemærker, at landbrugets sociale og økonomiske betydning er voksende, da verdens 
befolkning vokser og kræver en øget en produktion af fødevarer og landbrugsråvarer, og 
at det samtidig bidrager til afbødning af klimaændringer; bemærker med bekymring, at 
det skønnes, at 14 % af verdens fødevarer går tabt i forbindelse med høst, slagtning og 
fangst1, og understreger behovet for sammenhængende tiltag til forebyggelse af 
fødevaretab og madspild i hele fødevarekæden og hurtig reaktion på kriser, der kan 
forårsage fødevaremangel;

9. henleder opmærksomheden på ministererklæringen fra Katowice om skove for klimaet, 
der blev vedtaget som led i FN-rammekonventionen om klimaændringer (UNFCCC) af 
det internationale samfund den 12. december 2018, og som understreger betydningen af 
skove og anvendelsen af tømmer til klimabeskyttelse og sætter disse spørgsmål i 
forbindelse med andre internationale skovbrugsrelaterede mål og beslutninger; 
bemærker, at disse mål som nævnt i erklæringen kun kan nås gennem en 
multifunktionel aktiv skovforvaltning, som betyder en forvaltningsstrategi, der tager 
hensyn til og får alle skovrelaterede mål såsom kulstoflagring, beskyttelse af arter og 
jord, udvinding af råvarer, rekreation og fødevareproduktion til at balancere;

10. understreger skovbrugets samt landbrugets afgørende rolle i forvaltningen af 

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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naturressourcer og arealanvendelse i EU's og hele verdens landdistrikter; anerkender i 
denne forbindelse de forskellige former for skovforvaltning, skovejerskab, 
skovlandbrug og muligheder medlemsstaterne imellem;

11. understreger behovet for at indføre støtteprogrammer med henblik på genopretning og 
reintegration af udpint jord, der er uegnet til landbrug, i skov- eller landbrugscyklussen;

12. understreger behovet for at fremme produktion og anvendelse af bæredygtigt 
producerede varer ved at fremme skovrydningsfri forsyningskæder og forbyde 
produkter, der ikke overholder EU's standarder, eller som bidrager til skovrydning, i at 
komme ind på EU-markedet; understreger, at der for at få varer fra bæredygtige kilder 
er behov for at indføre obligatoriske due diligence-procedurer og retligt bindende 
bæredygtighedskriterier for varer, der udgør en risiko for skovene, forbedre 
sporbarheden og gennemsigtigheden i forsyningskæden og beskytte mod fænomener, 
der drager fordel af utilstrækkelig sporing; bemærker desuden behovet for at overholde 
forpligtelserne i UNFCC's New York-erklæring om skove; understreger derudover de 
fordele, der kan høstes ved at indføre et certificeringssystem på EU-plan, som gør det 
muligt omgående at suspendere import, hvis satellitfotografier afslører 
skovrydningsområder; bemærker muligheden for at indføre et mærknings- og 
certificeringssystem for skovrydningsfri produkter, der importeres til EU, og indarbejde 
skovrydningsfrie aspekter i EU's handelsaftaler og andre multilaterale aftaler; 
bemærker, at der i nogle lande findes frivillige og andre typer mærkningsordninger for 
træ og andre produkter; er imidlertid af den opfattelse, at et gennemgribende system 
både vil bidrage til at øge bevidstheden og give et kvantitativt overblik over udviklingen 
på verdensplan;

13. anmoder Kommissionen om regelmæssigt at forelægge en rapport om tendenserne for 
skovrydning og udnyttelse af arealer med stort kulstoflager såsom tørveområder i 
tredjelande;

14. understreger behovet for fortsat at fremme bæredygtig bioøkonomi, den nødvendige 
erstatning af fossile materialer og forbrug af varer fra bæredygtige kilder ved at indføre 
et mærknings- og certificeringssystem for skovrydningsfri produkter, der importeres til 
EU, og indarbejde skovrydningsfrie aspekter i EU's handelsaftaler og andre 
multilaterale aftaler;

15. understreger betydningen af at etablere et inklusivt partnerskab med tredjelande med 
henblik på at styrke bæredygtig arealforvaltning og bæredygtigt landbrug sideløbende 
med god regeringsførelse, navnlig når det gælder ejendomsretten til jord og skovbrug, 
da det er regeringernes ansvar at bekæmpe skovrydning, og eksterne interessenter kun 
delvist kan bidraget hertil; minder om, at en partnerskabstilgang, der støtter bedre 
regeringsførelse, skal respektere oprindelige folks, mindre landbrugeres og 
lokalsamfunds rettigheder og muliggøre processer med deltagelse af mange forskellige 
interessenter i producentlandene; understreger betydningen af at etablere bæredygtige 
og gennemsigtige landbrugsværdikæder ved hjælp af handelsaftaler, der ikke tillader, at 
landbrugsprodukter, som ikke opfylder EU's standarder og værdier med hensyn til 
beskyttelse af skovene, importeres til EU; understreger behovet for at medtage 
beskyttelsesklausuler i fremtidige handelsaftaler, der giver EU mulighed for at 
suspendere import af relaterede produkter fra regioner eller lande, hvor der konstateres 
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skovrydning; er desuden af den opfattelse, at sådanne frihandelsaftaler bør indeholde 
bindende bestemmelser, der kan håndhæves, om beskyttelse af skovene og mod 
krænkelser af menneskerettighederne, navnlig i forbindelse med lokalbefolkningers 
jordbesiddelsesrettigheder;

16. regner med global støtte til beskyttelsen af verdens skovøkosystemer, herunder vilde 
dyr og planter og deres levesteder, når der opfordres til en hurtig indsats for at beskytte 
skovene i hele verden og sikre bæredygtige globale forsyningskæder;

17. anmoder om, at alle produkter, der fører til skovrydning på globalt plan, forbydes 
adgang til EU's indre marked;

18. tilskynder til, at der gennemføres støtteforanstaltninger, der tager sigte på at øge 
landbrugsproduktiviteten i de berørte lande med henblik på at mindske det sociale og 
økonomiske pres, der fører til skovrydning og udnyttelse af tørveområder;

19. understreger, at palmeolie er en betydelig drivkraft bag skovrydning og det i et 
alarmerende omfang for kommercielt landbrug i Sydøstasien, mens dyrkning af soja til 
dyrefoder bidrager til skovrydning i Sydamerika;

20. understreger behovet for, at der gøres yderligere betydelige fremskridt, når det gælder 
udviklingen og gennemførelsen af en EU-strategi for proteinplanter, så man kan sikre en 
robust produktion af proteinafgrøder i EU for at begrænse faren for skovrydning i 
forbindelse med disse afgrøder i andre dele af verden, mindske afhængigheden af 
import og reducere presset på skovene som følge af ændringer i arealanvendelsen; 
understreger, at sådanne fremskridt bl.a. bør ske gennem en større udbredelse af 
vekseldrift, ledsaget af støtte og vejledning til landbrugere i områder, der er egnede til 
dyrkning af proteinafgrøder, og at en sådan indsats vil mindske afhængigheden af 
import, skovrydning samt forringelse af og pres på skovene som følge af ændringer i 
arealanvendelsen; opfordrer derfor til indførelse af bæredygtighedskriterier for import af 
planteproteiner;

21. opfordrer Kommissionen til at sikre, at en multiinteressentplatform, der omfatter alle 
relevante interessenter, integreres i en retlig ramme;

22. fremhæver betydningen af at videreudvikle og forbedre de eksisterende systemer såsom 
EU's handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på 
skovbrugsområdet, frivillige partnerskabsaftaler med deltagelse af civilsamfundet, FN's 
program for reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse (REDD+) og 
den nuværende lovgivning såsom tømmerforordningen2 samt betydningen af at fremme 
de nuværende frivillige ordninger; understreger, at sådanne systemer er vigtige for at 
mindske den administrative byrde for medlemsstaterne, lette overførslen af viden og 
øge bevidstheden og ansvarsfølelsen blandt partnerlandene uden for EU og navnlig for 
at sikre lovligheden af tømmer gennem en solid og rettidig håndhævelse af 
bestemmelserne både i og uden for EU;

23. er af den opfattelse, at drivkræfterne bag skovrydning bør behandles inden for en EU-
rammepolitik, der således sikrer sammenhæng mellem skovrelaterede politikker og 

2 EUT L 295 af 12.11.2010, s. 2.
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reducerer presset på skovene; mener, at en sådan rammepolitik vil tilskynde til stadig 
mere innovativt, bæredygtigt og effektivt landbrug i og uden for EU og nedbringe 
fødevaretabet i hele fødevarekæden ved hjælp af nye teknologier; påpeger, at mål, der 
skitseres inden for denne ramme, kan nås ved at give landbrugere let adgang til 
finansiering, så de kan erhverve sig avanceret teknologi til præcisionslandbrug; mener, 
at den store efterspørgsel efter fødevarer bør tackles gennem teknisk bistand, 
samarbejde mellem landbrugsorganisationer og videnoverførsel;

24. understreger, at omlægningen af skovbruget skal føre til anvendelse af integreret 
skovforvaltningspraksis på verdensplan, da man kun på denne måde kan sikre fuld 
udnyttelse af det multifunktionelle skovbrug; bemærker, at integreret skovforvaltning er 
baseret på bæredygtig produktion af tømmer som en naturlig råvare og udnyttelsen af 
det bæredygtige potentiale, der ligger i tømmer af enhver art;

25. understreger betydningen af bæredygtig skovforvaltning, herunder uddannelse, i EU og 
i tredjelande som en afgørende faktor for at sikre indtægter for skovejerne, de personer, 
der bor og arbejder i skove, og de landbrugere, der driver skovlandbrug, og for at forøge 
skovenes biodiversitet og kulstofbinding og forbedre deres modstandsdygtighed; 
fremhæver i denne forbindelse betydningen af at støtte skovejerne og navnlig tage 
hensyn til betingelserne for mindre skovejere.

26. fremhæver den rolle, som skovlandbrugssystemer, herunder omfattende græsningsskov, 
spiller for bevarelse af biodiversitet, afbødning af og tilpasning til klimaændringer som 
en praksis med et stort potentiale for kulstofbinding; understreger, at dette i tørre 
perioder udgør en potentiel vigtig kilde til foder til dyr og til diversificering af 
produktionen, herunder med henblik på bioøkonomi; understreger, at feltstudier viser, at 
skovlandbrug anvender jord mere effektivt end monokulturer, og at det derfor har 
potentiale til at mindske presset på andre økosystemer, herunder skove; opfordrer til en 
ændring af reglerne for at lette regeneration og genopretning af eksisterende 
skovlandbrugssystemer og opfordrer til etablering af nye systemer;

27. understreger, at en lettelse af presset på skovene er afgørende for deres beskyttelse; 
understreger i denne forbindelse, at kaskadeanvendelse af tømmer som råvare bør 
fremmes; påpeger, at tømmer kun leverer økosystemtjenester i produkter med lang 
levetid såsom møbler og bygninger;

28. mener, at handelsaftaler med lande uden for EU bør indeholde bestemmelser om 
bæredygtig skovforvaltning og ansvarligt entreprenørskab samt tilsagn om en effektiv 
gennemførelse af Parisaftalen;

29. er dybt bekymret over rapporter om ulovlig skovhugst og andre dertil knyttede 
forbrydelser, der er rettet mod skovbrugere og skovfogeder, i tredjelande og i EU; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at handle beslutsomt for at 
forebygge og bekæmpe ulovlig skovhugst, navnlig for at redde Europas sidste urskove, 
og til at håndhæve relevant eksisterende EU-lovgivning og således anvende 
forholdsmæssige, afskrækkende og effektive sanktioner i tilfælde af overtrædelse af 
EU-retten.

30. understreger behovet for at øge offentlighedens bevidsthed om de sociale og 
økonomiske virkninger af ulovlig skovhugst og skovrelaterede forbrydelser;
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31. understreger, at det i Det Europæiske Miljøagenturs rapport "European Environment – 
State and Outlook 2020" konstateres, at kun en tredjedel af de skovhabitater, der er 
nævnt i EU's habitatdirektiv3, har en gunstig bevaringsstatus, og at der siden 2013 er 
sket meget begrænsede fremskridt i forbedringen af bevaringsstatus for skovhabitater og 
-arter, på trods af gennemførelsen af EU's skovstrategi; understreger, at der er behov for 
tilstrækkelige ressourcer til at forvalte disse lokaliteter og sikre håndhævelse af 
habitatdirektivet.

3 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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