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FORSLAG

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

– der henviser til betænkningen om intensivering af EU's indsats for at beskytte og 
genoprette verdens skove, som i øjeblikket drøftes i Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed;

A. der henviser til, at skovene og andre træbevoksede områder i EU er vokset betydeligt 
mellem 1990 og 2015 som følge af målrettede programmer og naturlig vækst, og at de 
dækker 43 % af EU's territorium, svarende til 182 mio. hektar, og tegner sig for 5 % af 
verdens samlede skovareal; der henviser til, at skovområder udgør halvdelen af 
Natura 2000-nettet; der henviser til, at visse medlemsstater, hvis samlede territorium 
består af mere end 50 % skov, er afhængige af skovbrug; der henviser til, at ca. 60 % af 
EU's skove er privatejede, primært af små ejere med mindre end 3 hektar skov; der 
henviser til, at skove huser en betydelig del af Europas biodiversitet på landjorden;

B. der henviser til, at EU har forpligtet sig til at nå Aichi-målene i konventionen om den 
biologiske mangfoldighed, bl.a. mål nr. 7, hvorefter områder under landbrug, akvakultur 
og skovbrug inden 2020 skal forvaltes bæredygtigt, så det sikres, at biodiversiteten 
bevares, men EU er ikke på vej til at nå disse mål;

C. der henviser til, at skove er cirkulære økosystemer baseret på en fuldstændig 
genanvendelse af materie og næringsstoffer inden for systemet; der henviser til, at 
enhver form for aktiv forvaltning er baseret på udnyttelse af ressourcer fra dette 
økosystem, hvilket uundgåeligt og negativt påvirker dets funktion, struktur og 
biodiversitet;

D. der henviser til, at mange aspekter af skove og skovbrug er reguleret i EU's lovgivning 
såsom fugle- og habitatdirektiverne, den fælles landbrugspolitik, forordningen om 
arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), direktivet om 
vedvarende energi og tømmerforordningen;

E. der henviser til, at de langsigtede tendenser for fuglebestande, herunder for almindelige 
skovfugle, ifølge Det Europæiske Miljøagenturs rapport "Europas miljø – tilstand og 
fremtidsudsigter 2020" viser, at Europa har oplevet en massiv nedgang i biodiversiteten 
med intensiv skovforvaltning som en af drivkræfterne1; der henviser til, at Europa ifølge 
samme rapport står over for miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og 
presserende karakter; der henviser til, at der er brug for hurtig handling i løbet af de 
næste 10 år for at tackle det ekstremt hurtige tab af biodiversitet, den øgede effekt af 
klimaændringerne og overforbruget af naturressourcer;

F. der henviser til, at store træer og intakte, gamle skove – i modsætning til yngre, 
forvaltede skove – fungerer som et vigtigt habitat og udgør vigtige kulstoflagre, der ikke 

1 Det Europæiske Miljøagenturs rapport "The European environment – state and outlook 2020" (Europas miljø – 
tilstand og fremtidsudsigter 2020), s. 83.
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kan erstattes i mindst 100-150 år, hvis de høstes; der henviser til, at gamle skove stadig 
fjerner og lagrer kulstof fra atmosfæren, herunder i skovbunden; der henviser til, at 
primærskove næsten er forsvundet i EU;

G. der henviser til, at det i Kommissionens rapport fra 2018 om fremskridt med 
gennemførelsen af EU's aktuelle skovstrategi fastslås, at gennemførelsen af EU's 
biodiversitetspolitik fortsat er en stor udfordring, og at "rapporterne om bevaring af 
skovhabitater og -arter indtil videre ikke viser nogen forbedring"; der henviser til, at 
medlemsstaterne i perioden 2007-2012 rapporterede, at kun 26 % af de skovarter og 
15 % af de skovhabitater af europæisk interesse, der er opført i habitatdirektivet, havde 
en "gunstig bevaringsstatus"; der henviser til, at kvaliteten af skovene i EU har været 
faldende i lang tid; der henviser til, at ulovlig skovhugst er et uløst problem i visse 
medlemsstater;

H. der henviser til, at i henhold til artikel 4, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) er miljøpolitik en delt kompetence mellem Unionen og 
medlemsstaterne; der henviser til, at Unionens politik på miljøområdet i henhold til 
artikel 191 i TEUF bl.a. tager sigte på et højt beskyttelsesniveau; der henviser til, at 
Domstolen har fastslået, at skove er en del af EU's naturlige arv og dermed er omfattet 
af artikel 1912;

I. der henviser til, at Europa-Parlamentet den 28. november 2019 erklærede, at vi befinder 
os i en klima- og miljøkrise;

J. der henviser til, at skovene er en integreret del af en bæredygtig udvikling; der henviser 
til, at det for at hjælpe med at tackle tabet af biodiversitet og klimakriser er vigtigt, at 
skovene beskyttes, genoprettes og forvaltes på en sådan måde, at deres kapacitet til 
kulstoflagring og beskyttelse af biodiversiteten maksimeres; der henviser til, at intakte 
økosystemer har større kapacitet end nedbrudte økosystemer til at overvinde 
miljømæssige stressfaktorer, herunder ændringer i klimaet, da deres iboende egenskaber 
gør det muligt for dem at maksimere deres tilpasningsevner; der henviser til, at store 
træer og intakte, ældre skove – i modsætning til yngre og forvaltede skove – fungerer 
som et vigtigt habitat med et større kulstoflager (CO2-lager); der henviser til, at 
indbyrdes forbundne skovhabitater og skovkorridorer er af afgørende betydning for at 
sikre truede dyre- og plantearters overlevelse;

K. der henviser til, at skove og skovområder har en multifunktionel rolle, da de er 
cirkulære økosystemer, der er karakteriseret ved fuld genanvendelse af materie og 
næringsstoffer, og er afgørende for at regulere vandkredsløbet, herunder som 
vandbinding for at forhindre oversvømmelse, absorbere CO2, lagre kulstof, være vært 
for biodiversitet på land og give folk muligheder for at dyrke deres fritidsaktiviteter og 
velvære tæt på naturen samt bidrage til økonomisk vækst og beskæftigelse i 
landdistrikter og byområder, hvor EU's skovbrugssektor er en vigtig søjle, der 
beskæftiger mere end 3 mio. mennesker; der henviser til, at disse job afhænger af 
skovøkosystemer, der er modstandsdygtige på lang sigt;

2 Domstolens dom (Femte Afdeling) af 25. februar 1999 i de forenede sager C-164/97 og C-165/97, Europa-
Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union, ECLI:EU:C:1999:99, præmis 16.
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L. der henviser til, at EU har forpligtet sig til at nå verdensmålene for bæredygtig 
udvikling, herunder mål nr. 15 om at sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug 
af økosystemer på land, fremme bæredygtig forvaltning af skove, bekæmpe 
ørkendannelse og stoppe og vende jord- og landforringelse og stoppe tabet af 
biodiversitet;

M. der henviser til, at skovene bidrager effektivt til at skabe ligevægt mellem land og by, 
økonomisk vækst og beskæftigelse i landdistrikter og byområder og bidrager til 
opretholdelsen af skovbrugssektorens konkurrenceevne; der henviser til, at en 
afbalanceret tilgang til alle skovfunktioner er afgørende for at sikre overensstemmelse 
mellem skovrelaterede politikker; der henviser til, at det er vigtigt at understrege 
skovejeres og -forvalteres fortsatte bestræbelser på at sikre en bæredygtig skovudvikling 
og betydningen af yderligere at øge deres potentiale med hensyn til at nå målene i den 
europæiske grønne pagt og udviklingen af bioøkonomien, samtidig med at 
økosystemtjenesterne og biodiversiteten bevares; der henviser til, at EU's skovejere og -
forvaltere har en lang tradition for og erfaring med forvaltning af multifunktionelle 
skove; der henviser til, at der i lyset af de nuværende udfordringer også er behov for et 
godt kendskab til skovøkologi, herunder håndtering af naturlige forstyrrelser;

N. der henviser til, at den globale efterspørgsel efter uberørt vild natur er stigende, og at 
den offentlige støtte til streng beskyttelse af skovøkosystemer er øget betydeligt;

O. der henviser til, at det er afgørende med genetisk variation i skovene, for at de kan 
tilpasse sig ændrede miljøforhold som klimaændringer, og for at genoprette 
biodiversiteten;

P. der henviser til, at det i FN's Mellemstatslige Panel om Klimaændringers (IPCC's) 
særrapport om arealudnyttelse fastslås, at kommercielt skovbrug har bidraget til at øge 
nettoemissionerne af drivhusgasser, tab af naturlige økosystemer og faldende 
biodiversitet;

Q. der henviser til, at Europas skove er yderst værdifulde i forbindelse med modvirkning af 
klimaændringer, eftersom skovøkosystemer absorberer og lagrer omkring 10 % af EU's 
drivhusgasemissioner, og der er et potentiale til at øge denne evne; der henviser til, at 
skove også leverer et vedvarende og klimavenligt råmateriale, der fungerer som 
erstatning for energiintensive materialer og fossile brændstoffer; der henviser til, at 
princippet om "kaskadeanvendelse" bør anerkendes og anvendes som en nyttig metode 
til at forbedre ressourceeffektiviteten i den nye skovstrategi; der henviser til, at skovene 
lagrer og absorberer omkring 2,5 gange mere CO2 i jorden end i træbiomassen; der 
henviser til, at skove, som forstyrres af brande og skovhugst, har oplevet et tab af jord 
på helt op til 26,6 %, fremhæver derfor betydningen af komplekse skovøkosystemer og 
modne skove;

R. der henviser til, at "proforestation" (skovbevaring) er en praksis, hvor skovene får lov at 
vokse til deres maksimale økologiske kapacitet for at lagre kulstof og opnå deres fulde 
biodiversitetspotentiale;

S. der henviser til, at det for at bevare det fulde omfang af skovenes biodiversitet og 
funktionalitet og imødekomme behovet for afbødning af og tilpasning til 
klimaændringer med LULUCF-forordningen anerkendes, at en kulstofpulje af dødt træ i 
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skovene svarer til træprodukter med en lang levetid, da kulstoffet herfra ikke straks 
undergår en oxideringsproces, og at dødt træ danner rammen om vigtige mikrohabitater, 
som en række arter, herunder beskyttede arter, er afhængige af, og at det er af afgørende 
betydning at beskytte en del af skovområderne fra enhver form for aktiv menneskelig 
indgriben; der henviser til, at der er opstået nye muligheder for tilpasning til og 
afbødning af klimaændringer, herunder proforestation3 og naturnært skovbrug;

T. der henviser til, at det af IPBES' globale rapport om vurdering af biodiversitet og 
økosystemtjenester fra 2019 fremgår, at naturen på verdensplan er i tilbagegang med en 
hidtil uset hastighed, som ikke er set før i menneskets historie, og at en million dyre- og 
plantearter er truet af udryddelse;

U. der henviser til, at den fælles landbrugspolitik er den vigtigste kilde til EU-midler til 
skovforvaltning;

V. der henviser til, at plantager ofte er monokulturer, som indeholder mindre biodiversitet 
end naturlige og delvist naturlige skove og er mindre modstandsdygtige over for 
klimaændringer, hvilket fører til større kulstoftab på grund af naturlige forstyrrelser;

W. der henviser til, at forskellige typer af beskæring har forskellig indvirkning på skovenes 
CO2-lagringskapacitet, jordkvalitet og bevaringsstatus; der henviser til, at renafdrift af 
store områder er den mest skadelige metode, da den fjerner meget af det organiske stof 
og rødder fra jorden, forårsager frigivelse af kulstof lagret i jorden (hvilket er omtrent 
2,5 gange så meget som det, der lagres i træbiomasse) og i høj grad skader skovens 
komplekse struktur og de økosystemer, der er afhængige af den;

X. der henviser til, at støtte til bioenergi fører til en forværring af forholdet mellem 
anvendelsen af træ til materiale- og energiproduktion og samtidig medfører en kunstig 
stigning i forsyningen af biomasse4, hvilket sænker skovenes evne til kulstofbinding;

Y. der henviser til, at støtte til forskellige vedvarende energikilder hjælper med at sætte 
skub i sektoren; der henviser til, at sol- og vindenergisektorerne og de dertil knyttede 
teknologier kan klare sig uden støtte efter en indledende opskalering; der henviser til, at 
dette imidlertid ikke gælder for bioenergi, som er en sektor, der kun løber rundt, når den 
modtager støtte;

Z. der henviser til, at tilgængelige data om skove på EU-plan er ufuldstændige og af 
varierende kvalitet, hvilket hæmmer EU's og medlemsstaternes koordinering af 
skovforvaltning og -bevarelse;

AA. der henviser til, at voldsom skovrydning er en af de faktorer, som har skabt en "perfekt 

3 "Proforestation eller skovbevaring: dyrkning af eksisterende skove til deres økologiske potentiale" som i 
William R. Moomaw, "2019: Intact Forests in the United States: Proforestation Mitigates Climate Change and 
Serves the Greatest Good’, Frontiers in Forests and Global Change.
4 Rapport fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter fra 2018 med titlen "Biomass production, supply, 
uses and flows in the European Union" (Biomasse – produktion, forsyning, anvendelse og strømme i EU): 
"Målene for vedvarende energi fastsat af EU har faktisk medført en stigning i forbruget af træbiomasse." Skøn 
over anvendelsen af træ til energiproduktion: 42 % (2005), 43 % (2010), 48 % i dag, men energianvendelsen er 
sandsynligvis underrapporteret.
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storm" for overførsel af sygdomme fra vilde dyr til mennesker5;

AB. der henviser til, at EU har et ansvar for at sikre, at vores forbrugsmønstre og import fra 
tredjelande ikke bidrager til skovrydning eller skovforringelse eller til konvertering eller 
forringelse af andre naturlige økosystemer i andre dele af verden;

1. glæder sig over Kommissionens beslutning om at lancere en ny skovstrategi; 
understreger, at der er behov for en skovstrategi, der overholder nærhedsprincippet; 
understreger behovet for en skovstrategi, der anerkender EU's kompetencer inden for 
miljøbeskyttelse, herunder beskyttelse af skovene; minder om, at EU's politik på 
miljøområdet i henhold til artikel 191 i TEUF blandt andet skal forfølge mål om 
bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og en forsigtig og rationel 
udnyttelse af naturressourcerne; minder om, at flere dele af EU-retten påvirker skove og 
skovforvaltning; fremhæver i denne henseende behovet for en helhedsorienteret og 
sammenhængende skovstrategi, der styrker skovenes og den skovbaserede sektors 
multifunktionelle rolle i EU og fremmer skovenes vidtrækkende samfundsmæssige, 
økonomiske og miljømæssige fordele i fuld overensstemmelse med EU's klima- og 
miljømål; fremhæver behovet for en tydelig prioritering med beskyttelse af klima og 
biodiversitet som centrale og forbundne mål i den nye EU-skovstrategi; understreger det 
presserende behov for at forebygge og håndtere naturlige forstyrrelser; påpeger, at 
skovstrategien skal stemme fuldt ud overens med den europæiske grønne pagt og 
biodiversitetsstrategien for 2030;

2. bemærker, at også skove i byområder ifølge Det Europæiske Miljøagentur yder et ikke 
uvæsentligt positivt bidrag til bekæmpelse af klimaændringer og har en positiv virkning 
på folkesundheden, og henviser til deres særligt vigtige funktion for befolkningen i 
byerne som rekreations- og naturområder; fremhæver, at der foruden vurderingen af 
skove i landdistrikter også bør foretages en vurdering af skove i byområder og skoves 
og træers samspil med byer og bynære områder samt forståelsen af deres funktion for 
disse samfund, navnlig med hensyn til de vedvarende tørker;

3. fremhæver i denne forbindelse behovet for en helhedsorienteret og sammenhængende 
skovstrategi, der styrker skovenes og den skovbaserede sektors multifunktionelle rolle i 
EU og fremmer skovenes vidtrækkende miljømæssige, samfundsmæssige, økonomiske 
og kulturelle fordele; understreger i denne forbindelse, at der er et presserende behov 
for at prioritere forebyggelse og håndtering af naturlige forstyrrelser og det aktuelle pres 
på skovene og modvirke skovrydning;

4. understreger, at den nye skovstrategi bør fungere som et centralt politisk instrument i 
EU, der sikrer effektiv koordinering af skovrelaterede politikker og initiativer som led i 
den europæiske grønne pagt; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
overveje at indføre mål for skovdække med henblik på at øge det nuværende niveau på 
en bæredygtig måde, samtidig med at 2030-målene for beskyttede områder, herunder 
skove, og genopretning godkendes i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi 

5 IPBES-artikel af gæsteeksperter med titlen "COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect 
Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics" (Covid-19-hjælpepakker skal redde 
liv, sikre levebrød og beskytte naturen for at mindske risikoen for nye pandemier), af Josef Settele, Sandra Díaz 
og Eduardo Brondizio og Peter Daszak, 27. april 2020. 
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og Parlamentets opfordringer6 til at begrænse skovrydning og forbedre kvaliteten af de 
eksisterende skove og skovområder; mener, at skovstrategien bør indeholde passende 
instrumenter til at nå disse mål;

5. understreger, at skove udgør næsten halvdelen af Natura 2000-områdernes samlede 
areal (dvs. 37,5 millioner hektar), og at 23 % af alle skove i Europa ligger inden for 
disse områder, for hvilke skovene er af afgørende betydning7; understreger i denne 
forbindelse det presserende behov for at leve op til Kommissionens løfte om at indføre 
en nultolerancetilgang til manglende overholdelse af miljølovgivningen og navnlig til at 
prioritere en effektiv håndhævelse af EU's naturlovgivning, herunder passende 
forvaltningsplaner for Natura 2000-områder, og vurdere, om der er afsat tilstrækkelige 
midler til beskyttelse af skovene i Natura 2000-områder, herunder gennem 
traktatbrudsprocedurer; påpeger i denne sammenhæng, at der er fem vigtige 
udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af Natura 2000 i skove:

1) balancen mellem bevarelse af biodiversiteten og produktion af træ
2) integrering af bevarelse og de lokale interessenters krav
3) klimaændringer
4) manglende finansiering og
5) konflikter med andre sektorbestemte politikker;

opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til:

1) at forbedre kommunikationen og gennemsigtigheden
2) at sætte øget fokus på bevaringsvidenskab under udarbejdelse af 

forvaltningsstrategier og i indsatsen mod klimaændringer
3) at sikre bedre inddragelse af offentligheden i udformningen og 

gennemførelsen af politikker
4) at etablere en effektiv finansieringsstrategi
5) at indføre en integreret europæisk politik for arealanvendelse og 

bevaring og
6) at forbedre kendskabet til gennemførelsen af Natura 2000 i skove og til 

virkningerne af Natura 2000 for biodiversitet, skovforvaltning og anden 
arealanvendelse i hele EU;

6. bemærker, at beskyttelse og bæredygtig forvaltning af vores skove udgør et vigtigt 
bidrag til vores almene trivsel og bør ikke være underlagt konkurrencereglerne; minder 
om, at skovene danner ramme om velfærdsaktiviteter inden for fritid og sundhed samt 
uddannelse;

7. bemærker, at alle aspekter bør fremmes i forbindelse med skovenes multifunktionelle 
rolle: skovenes beskyttende funktion som habitat for utallige dyre- og plantearter, 
skovenes nyttefunktion som leverandører af træ og andre produkter samt skovenes 
beskyttende funktion for flora og fauna; understreger, at det er nødvendigt at betragte 
skovenes økologiske, økonomiske og sociale funktioner under ét;

6 Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2020 om det 15. møde i partskonferencen under konventionen om 
den biologiske mangfoldighed (COP15), Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0015.
7 Det Europæiske Miljøagentur: "European Forest Ecosystems – State and Trends", 2016.
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8. mener, at det er af største betydning, at adgangen til EU-støtte til skove forenkles, og at 
bureaukratiet fjernes, idet der tages hensyn til de problemer, som små og mellemstore 
jordejere og endog nogle offentlige organisationer står over for;

9. understreger, at der er divergerende opfattelser af de forskellige skoves evne til at 
absorbere CO2, og at den videnskabelige forskning viser, at modstandsdygtige, sunde og 
biologisk mangfoldige skove absorberer mere CO2 end intensivt høstede skove; 
opfordrer derfor indtrængende til, at den nye skovstrategi fremmer bæredygtig 
skovforvaltning; understreger, at EU og dets medlemsstater har forpligtet sig til at 
anvende definitionen af og principperne for bæredygtig skovforvaltning8; bemærker 
imidlertid, at Kommissionen er ved at udvikle en EU-definition af bæredygtig 
skovforvaltning, som bør være baseret på de højeste bæredygtighedsstandarder med 
beskyttelse af biodiversitet og værdifulde kulstofdræn som centrale elementer; 
fremhæver de overordnede klimafordele, som stammer fra skove og den skovbaserede 
værdikæde, nemlig forbedret CO2-binding, kulstoflagring og bæredygtig erstatning af 
fossilbaserede råvarer og fossil energi; anerkender, at bæredygtig skovforvaltning skal 
sikre beskyttelsen af den europæiske skovbiodiversitet; bemærker, at skovbeskyttelse og 
produktion ikke nødvendigvis er i modstrid med hinanden, men i nogle tilfælde kan 
være forenelige og have et positivt resultat med hensyn til klimabeskyttelse;

10. understreger, at det under visse omstændigheder er nødvendigt med en afvejning 
mellem at beskytte klimaet og beskytte biodiversiteten inden for den bioøkonomiske 
sektor og navnlig inden for skovbrug, som spiller en central rolle i overgangen til en 
klimaneutral økonomi; udtrykker sin bekymring over, at disse afvejninger ikke er blevet 
behandlet i tilstrækkelig grad i de seneste politiske drøftelser; opfordrer alle 
interessenter til at udvikle en sammenhængende tilgang til at forene beskyttelse af 
biodiversiteten og beskyttelse af klimaet i en blomstrende skovbaseret sektor og 
bioøkonomi;

11. bemærker, at selv om der findes få velbevarede skove, hvorfra der ikke hentes 
produkter, bør de have den opmærksomhed, de fortjener, da de bidrager til viden, 
sundhed og økoturisme, som vi ikke kan nægte kommende generationer; understreger, 
at Natura 2000 som det europæiske net for bevaring af økologiske habitater bør spille en 
afgørende rolle i den europæiske skovstrategi; mener, at Natura 2000 bør spille en 
central rolle med hensyn til at garantere beskyttelse og bevaring af skove;

12. fremhæver den betydning og vigtige rolle, som skov- og træbranchen spiller for 
klimabeskyttelsen; understreger, at skovbrug og tjenesteydelser inden for skovbrug samt 
de efterfølgende forarbejdnings- og produktionstrin gennem deres efterspørgsel efter 
yderligere varer og tjenesteydelser fra andre brancher skaber en væsentlig økonomisk 
aktivitet, især i landdistrikter og strukturelt ugunstigt stillede regioner;

13. understreger nødvendigheden af, at medlemsstaterne udveksler god praksis med hensyn 
til skovforvaltning og -planlægning; henleder ligeledes opmærksomheden på 
betydningen af, at der udvikles europæiske retningslinjer med tilknytning til de allerede 
fastsatte mål i den europæiske grønne pagt med henblik på at vejlede medlemsstaterne 
om skovforvaltning, -vedligeholdelse og -planlægning;

8 Fremgår af Helsingforserklæringen H1 fra ministerkonferencen om beskyttelse af Europas skove i 1993.
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14. understreger, at der i EU's fremtidige skovstrategi bør være fokus på beskyttelse og 
skovbevaring samt genplantning af skov og skovrejsning med træarter, som passer til 
lokaliteten og miljøet; bemærker, at forvaltningspraksis tæt på naturen er den bedste 
metode til at nå disse mål;

15. understreger, at forskning har vist9, at skove med gamle træer fortsat opsamler kulstof i 
modsætning til den opfattelse, at de er kulstofneutrale eller endda CO2-kilder;

16. understreger, at ingen substitutionseffekt for skovbaserede produkter kan kompensere 
for tab af skove med gamle træer og primærskove, der er anerkendt som uerstattelige10 
og bør beskyttes ved hjælp af retlige og incitamentsskabende instrumenter med fokus på 
deres kompleksitet, konnektivitet og repræsentativitet11;

17. opfordrer til en streng beskyttelse af EU's primærskove og skove med gamle træer som 
led i EU's skovstrategi;

18. minder om, at ca. 60 % af EU's skove er privatejede, og at omkring to tredjedele af de 
private skovejere ejer mindre end 3 hektar skov; understreger, at der i alle 
foranstaltninger skal tages højde for dette, og at de derfor skal udformes således, at de er 
tilgængelige for og rent praktisk kan gennemføres af mindre skovejere; minder om, at 
Kommissionen har udpeget administrative byrder og strukturer for skovejerskab som 
begrænsende faktorer for indførelse af visse foranstaltninger12;

19. gentager, at bevaring af kulstofrige økosystemer, herunder skove, er en 
indsatsmulighed, der har en øjeblikkelig effekt på klimaændringer, til forskel fra 
skovrejsning og genopretning, som har en længere virkningstid13; opfordrer til, at EU i 
sine politiske tiltag ledes af dette princip;

20. understreger, at det fortsatte fald i biodiversiteten i de seneste årtier har haft negative 
konsekvenser for leveringen af mange økosystemtjenester; bemærker, at dette fald til 
dels skyldes intensivt landbrug og skovbrug; understreger, at den fortsatte nedgang i 
reguleringstjenester kan have negative konsekvenser for livskvaliteten14;

21. anerkender, at klimaændringer ændrer skovenes vækstkapacitet og øger forekomsten og 

9 S. Luyssaert et al., 2008: "Old-growth forests as global carbon sinks" (Skove med gamle træer som 
kulstofdræn), Nature.
10 Kommissionens meddelelse af 23. juli 2019 med titlen "Intensivering af EU's indsats til beskyttelse og 
genopretning af verdens skove" (COM(2019)0352).
11 Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2020 om det 15. møde i partskonferencen under konventionen 
om den biologiske mangfoldighed (COP15), Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0015, den nøjagtig samme tekst 
som punkt 52 heri.
12 Kommissionens rapport af 7. december 2018 med titlen "Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af EU's 
skovstrategi – En ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor" (COM(2018)0811), s. 3.
13 Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), 2019: "Climate Change and Land Report-Summary 
for Policymakers" (Rapport om klimaændringer og arealudnyttelse – sammendrag for beslutningstagere).
14 Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES) (2018): 
Sammendrag for beslutningstagere af den regionale vurderingsrapport om biodiversitet og økosystemydelser for 
Europa og Centralasien fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser. M. Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-Marin Rando, A. Mader, A. Church, M. Elbakidze, V. 
Elias, T. Hahn. P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa Pinto, P. Visconti, 
N.E. Zimmermann og M. Christie (red.). IPBES-sekretariatet, Bonn, Tyskland.
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alvoren af tørke, oversvømmelser og brande og fremmer udviklingen af nye 
skadegørere og sygdomme, som påvirker skovene; bemærker, at intakte økosystemer 
har større kapacitet end nedbrudte økosystemer til at overvinde miljømæssige 
stressfaktorer, herunder ændringer i klimaet, da deres iboende egenskaber gør det muligt 
for dem at maksimere deres tilpasningsevner;

22. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at skove på over 10 hektar har 
skovforvaltningsplaner, som omfatter overvejelser om kulstoflagring og biodiversitet 
og, hvor det er relevant, overholder Natura 2000-målene;

23. minder om brevet fra over 700 forskere, som opfordrer til en videnskabeligt funderet 
revision af direktivet om vedvarende energi, som navnlig undtager visse typer 
træbiomasse fra optællingen frem mod målet og udelukker disse fra støtteberettigelse;

24. fremhæver, at intensiv stordrift af bioenergiplantager, herunder monokulturer, og 
navnlig dem, som erstatter naturlige skove og subsistenslandbrugsjord, har en negativ 
indvirkning på biodiversiteten;

25. understreger den rolle, som skovene kan spille med hensyn til at erstatte fossilbaserede 
materialer med biobaserede produkter; mener, at den nye skovstrategi bør afspejle 
betydningen af den rolle, som de europæiske skove og EU's cirkulære bioøkonomi 
spiller med hensyn til at opnå klimaneutralitet inden 2050, og at der bør medtages 
foranstaltninger til dette formål; understreger, at disse foranstaltninger bør udnytte det 
fulde potentiale i substitutionseffekterne; understreger imidlertid, at foranstaltninger i 
den nye skovstrategi vedrørende bioøkonomi og brug af træbiomasse bør tage 
tilstrækkelig højde for deres afgørende rolle med hensyn til kulstoflagring, beskyttelse 
af biodiversiteten og levering af økosystemtjenester samt konsekvenserne for bevaring 
af skovøkosystemer og CO2-lagring på en ressourceeffektiv måde;

26. påpeger, at det i rapporten om status for gennemførelsen af EU's skovstrategi bemærkes, 
at på trods af den hidtidige indsats udgør gennemførelsen af EU's biodiversitetspolitik 
fortsat en stor udfordring15, og at rapporterne om bevaring af skovhabitater og -arter 
indtil videre kun viser få tegn på forbedring; opfordrer Kommissionen til at integrere 
beskyttelse og genopretning af skovøkosystemer og biodiversitet som et vigtigt element 
i den nye skovstrategi;

27. bemærker med bekymring, at det i 2015 blev vurderet, at 15 % af skovhabitaterne og 
26 % af skovarterne havde en gunstig bevaringsstatus16; minder om mål 3b i EU's 
biodiversitetsstrategi, som søger at indføre en målbar forbedring i arters og habitaters 
bevaringsstatus, som afhænger af eller er påvirket af skovbrug, og i leveringen af 
dermed forbundne økosystemtjenester; beklager, at der ifølge midtvejsrevisionen af 
biodiversitetsstrategien ikke er gjort nogen betydelige fremskridt i retning af målet17;

15 Kommissionens rapport af 7. december 2018 med titlen "Fremskridt med hensyn til gennemførelsen af EU's 
skovstrategi – En ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor" (COM(2018)0811), s. 3.
16 Briefing fra Det Europæiske Miljøagentur af 27. november 2018, "Forest dynamics in Europe and their 
ecological consequences" (Skovenes dynamik i Europa og de økologiske konsekvenser). Senest ændret den 
10. december 2019.
17 Kommissionens rapport af 2. oktober 2015 med titlen "Midtvejsevaluering af EU's 2020-strategi for 
biodiversitet", (COM(2015)0478). 
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28. understreger behovet for at reducere EU's forbrug generelt, også af træ og træbaserede 
produkter, ved at fremme en mere cirkulær økonomi og prioritere den mest effektive 
anvendelse af træ, som giver mulighed for langvarig lagring af kulstof og minimerer 
affaldsproduktionen;

29. er af den opfattelse, at EU's skovstrategi bør bidrage til at vende tendensen til, at 
hjemmehørende arter i stigende grad overses til fordel for hurtigt voksende 
ikkehjemmehørende arter som eukalyptus;

30. understreger betydningen af erhvervsuddannelses- og omskolingsprogrammer for 
skovbrugsspecialister i brugen af nye teknologier og deres tilpasning til de 
igangværende ændringer, herunder oprettelse af en kommunikationsplatform for 
udveksling af god praksis, og mener, at det er vigtigt at skovejerne og -forvalterne 
inddrages i denne proces, og at de tilskyndes til at følge en bæredygtig praksis i 
forbindelse med skovbevaring og fremme af biodiversitet;

31. opfordrer til, at den nye skovstrategi bidrager til at sikre, at skovforvaltningspraksis 
undgår enhver fragmentering af skovøkosystemer i mindre dele, idet der især fokuseres 
på primærskove, eftersom mange arter, herunder store pattedyr, er afhængige af 
forbundne, intakte skovhabitater for at overleve; opfordrer til, at det i skovstrategien 
prioriteres igen at etablere forbindelser mellem allerede fragmenterede skove gennem 
genopretning af skovkorridorer, der er tilpasset de lokale forhold og biodiversiteten;

32. er af den opfattelse, at information om skovressourcer og skovenes tilstand er absolut 
nødvendig for at sikre, at de beslutninger, der træffes om skovene, er så 
socioøkonomisk og økologisk hensigtsmæssige som muligt på alle niveauer;

33. understreger navnlig vigtigheden af Karpaterne og bemærker, at EU's tiltrædelse af 
Karpaterkonventionen ville give støtte til regionen, der huser uerstattelige naturværdier 
på det europæiske fastland;

34. bemærker med bekymring, at indberettede data på EU-plan18 viser, at energi tegner sig 
for 48 % af den samlede brug af træbiomasse; gentager, at ved siden af naturlig 
kulstoflagring og beskyttelse af biodiversiteten på stedet bør brugen af høstede 
træprodukter hælde mod materialeanvendelse for at stemme overens med vores 
biodiversitets- og klimamål;

35. fremhæver værdien af og potentialet i nyoprettede og traditionelle ekstensive 
skovlandbrugssystemer til landbrugsproduktion, diversificering, herunder med henblik 
på bioøkonomien, kulstoflagring, forebyggelse af ørkendannelse og muligheden for at 
sænke presset på skovøkosystemerne; beklager, at de regler, der følger af reformerne af 
den fælles landbrugspolitik, systematisk har medført en nedbrydning af 
skovlandbrugssystemer og i mange tilfælde har hæmmet deres genopretning, 
regenerering og foryngelse; bemærker med bekymring den aktuelle omfattende skovdød 
i ikoniske skovlandbrugssystemer af høj natur- og landskabsværdi i Middelhavsområdet 
og opfordrer til en hurtig ændring af reglerne for at lette regenerering og genopretning 

18 Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, 2018: "Biomass production, supply, uses and flows in the 
European Union" (Biomasse – produktion, forsyning, anvendelse og strømme i EU)
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af eksisterende skovlandbrugssystemer og etablering af nye systemer;

36. bemærker, at forskning og teknologi er kommet langt, siden skovstrategien blev indført 
i 2013; understreger betydningen af at fremme yderligere forskning i bl.a. 
skovøkosystemer, biodiversitet, bæredygtig erstatning af fossilbaserede råstoffer og 
energi, kulstoflagring, træbaserede produkter og bæredygtig skovforvaltningspraksis 
inden for skovbrug og biobaserede produkter; mener, at EU's forskningsmidler bør 
rettes direkte mod dette mål; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ligeledes 
at finansiere forskning og fortsat indsamle data om innovative metoder til beskyttelse af 
skovene og opbygning af deres modstandsdygtighed, f.eks. ved at indføre 
modstandsdygtige arter; understreger, at mere forskning og finansiering vil yde et 
positivt bidrag til afbødning af klimaændringer, beskyttelse af skovøkosystemer og 
fremme af biodiversitet, bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse, navnlig i 
landdistrikterne;

37. opfordrer til at indføre et koordineret elektronisk system til sporing af tømmer og til at 
støtte udviklingen af automatiserede værktøjer til analyse af cirkulationen af træ og 
overvågning af alle trin af dets omdannelse og integration med dermed forbundet 
statslig og kommerciel registrering, rapportering, udstedelse af tilladelser og 
aftaleregistrering;

38. understreger, at lokale og regionale myndigheder skal spille en central rolle i sikring af 
skovenes bæredygtighed på lang sigt, eftersom de vil kunne spille en rolle i de 
bæredygtige udviklingsplaner på regionalt plan, udviklingen af langtidsholdbare, 
kulstofabsorberende skovbrugsprodukter og fremme af SMV-iværksætterånd inden for 
skovbrugssektoren;

39. opfordrer til fortsat finansiering af forskning i jord og jordens rolle i forbindelse med 
skovenes modstandsdygtighed over for og tilpasning til klimaændringer, beskyttelse og 
forbedring af biodiversitet samt levering af andre økosystemtjenester;

40. mener, at det er vigtigt at bevare endemiske genetiske ressourcer og udvælge de 
elementer i den eksisterende genpulje, der er bedst tilpasset de forventede fremtidige 
vækstvilkår;

41. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette økonomiske og politiske 
instrumenter, der giver mulighed for, at flere skove kan vokse til deres økologiske 
potentiale og absorbere CO2;

42. understreger betydningen af, at der findes videnskabelig evidens i forbindelse med EU's 
skovpolitikker;

43. foreslår at opdatere rapporterings- og regnskabsreglerne i LULUCF for at give 
incitament til at vælge ikke at gribe ind i opgørelseskategorien for forvaltede 
skovområder med gamle træer, f.eks. ved at udelade det respektive optag fra de 
begrænsninger, som opstilles i forordningen;

44. understreger betydningen af andre skovrelaterede aktiviteter, navnlig høst af andre 
skovprodukter end træ, f.eks. svampe og bær samt græsning og biavl;
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45. mener, at strengt beskyttede områder i et forvaltningsregime uden indgriben bør være en 
del af EU's skovstrategi og af lokale udviklingsstrategier baseret på naturturisme med 
lav miljøpåvirkning og levering af ikkeproduktive økosystemtjenester;

46. opfordrer Kommissionen til at opretholde princippet om ikke at gøre skade, som er 
fastlagt i meddelelsen om den grønne pagt (COM(2019)0640), og til at revidere alle 
relevante retsakter, så de afspejler den seneste forskning med hensyn til 
skovøkosystemer, forskellige kulstofpuljer og deres reelle værdi for afbødning af og 
tilpasning til klimaændringer, herunder den vigtige rolle, som deres biodiversitet spiller 
for denne tilpasning;

47. minder om behovet for at beskytte skovene mod de voksende trusler og for at forene 
deres produktive og beskyttende funktioner, idet der tages hensyn til, at tørke, brande, 
storme og skadegørere forventes at skade skovene hyppigere og i mere alvorlig grad 
som følge af klimaændringerne;

48. udtrykker sin bekymring over skovenes sundhedstilstand og modstandsdygtighed i 
mange dele af Europa; understreger, at der i den nye skovstrategi bør tages højde for, at 
en mangfoldig skov, der afspejler den sammensætning, som er naturlig for regionen, 
generelt er mere modstandsdygtig end skove med monokultur; understreger behovet for 
at styrke og udnytte EU's mekanismer fuldt ud til at håndtere det grænseoverskridende 
pres på skovene; minder om, at presset på skovene i EU ifølge Det Europæiske 
Miljøagentur19 først og fremmest skyldes øget arealudnyttelse, voksende byområder og 
klimaændringer; fremhæver, at økosystemer er særligt modtagelige for naturlige 
forstyrrelser som storme, brande, tørke, invasive arter, skadegørere, insektangreb og 
sygdomme, der alle forstærker sårbarheden over for klimaændringer; opfordrer 
Kommissionen til at fremme en platform for udveksling af bedste praksis til at 
bekæmpe disse;

49. påpeger, at luftforurening har en betydelig indvirkning, ikke kun på menneskers 
sundhed, men også på miljøet; opfordrer Kommissionen til at undersøge den 
indvirkning, som luftforurening har på skove og skovenes biodiversitet i den kommende 
handlingsplan for nulforurening;

50. glæder sig over lanceringen af skovinformationssystemet for Europa (FISE) i februar 
2020, som sikrer en europæisk datainfrastruktur på skovområdet; opfordrer 
medlemsstaterne til at engagere sig fuldt ud i at dele data og arbejde hen imod en 
harmoniseret dataramme for skovenes tilstand i Europa; opfordrer til, at FISE's arbejde 
færdiggøres rettidigt for alle fem prioriterede temaer, nemlig grundlæggende data om 
skove, bioøkonomi, natur og biodiversitet, afbødning af klimaændringer og skovenes 
sundhedstilstand og modstandsdygtighed;

51. understreger, at et af målene i EU's skovstrategi bør være at opnå en betydelig forøgelse 
af andelen af skovarter og -habitater i en gunstig bevaringsstatus; opfordrer til, at 
strategien omfatter ambitiøse foranstaltninger i denne henseende;

52. anerkender, at der i EU's skovstrategi bør tages højde for skovenes høje økonomiske, 

19 Briefing fra Det Europæiske Miljøagentur af 27. november 2018, "Forest dynamics in Europe and their 
ecological consequences" (Skovenes dynamik i Europa og de økologiske konsekvenser).
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sociale og kulturelle værdi; påpeger, at forskellige økonomiske aktiviteter relateret til 
skovene kan have en varierende grad af forstyrrende indvirkning på 
skovøkosystemerne; understreger, at EU's nye skovstrategi kun bør opfordre til den 
slags økonomisk aktivitet, som respekterer skovøkosystemernes grænser for 
bæredygtighed;

53. opfordrer stærkt til at begrænse høstmetoden med renafdrift og opfordrer til at øge 
brugen af permanent trædyrkning; fastslår, at renafdrift af en skov frigør størstedelen af 
det resterende kulstoflager fra områdets jord til atmosfæren; understreger behovet for at 
fremme alternative og mindre invasive metoder til træhøst;

54. glæder sig over, at de vigtigste målsætninger for den nye skovstrategi som bebudet i den 
europæiske grønne pagt vil være effektiv nyplantning samt bevaring og genopretning af 
skove; fremhæver, at potentialet for kulstofopsamling i skovenes økosystemer fortsat 
stiger, efterhånden som skovøkosystemerne modnes, og at naturlige skove giver vigtige 
fordele; understreger, at det bør prioriteres at beskytte og genoprette eksisterende skove, 
navnlig skove med gamle træer;

55. understreger behovet for, at EU gør mere for at standse renafdrift og ulovlig skovhugst; 
bemærker, at der trods EU's tømmerforordning fortsat foregår ulovlig skovhugst i visse 
medlemsstater; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at 
træffe foranstaltninger på disse områder ved nøje at overvåge og håndhæve eksisterende 
EU-lovgivning og opfordrer Kommissionen til hurtigt at indlede traktatbrudsprocedurer, 
når der forekommer overtrædelser, og til at følge op på sager om ulovlig skovhugst 
gennem organer som Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF); opfordrer Kommissionen til straks at 
færdiggøre kvalitetskontrollen af EU's regler mod ulovlig skovhugst;

56. minder om, at de fleste skove i EU er forvaltede20, herunder størstedelen af skovene 
med gamle træer, understreger, at der er behov for en EU-skovstrategi med en langsigtet 
planlægning for at forbedre andelen af skove med gamle træer; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå en langsigtet EU-skovstrategi til forbedring af andelen af 
skove med gamle træer;

57. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at udvikle en 
lovgivningsmæssig ramme for en EU-certificeringsordning for lokalt produceret træ, 
som er baseret på de højeste bæredygtighedsstandarder;

58. påpeger, at der er plads til forbedringer af medlemsstaterne udnyttelse af midler til 
udvikling af landdistrikterne, navnlig i de programmer, som omhandler forbedring af 
skovenes biodiversitet; opfordrer medlemsstaterne til at benytte de tilgængelige 
støtteforanstaltninger til bevaring af skove og biodiversitet; fremhæver endvidere 
betydningen af at sikre tilstrækkelige ressourcer til gennemførelsen af den nye EU-
skovstrategi;

59. opfordrer Kommissionen til at genstarte forhandlingerne om en international retligt 
bindende skovkonvention, som vil bidrage til forvaltning, bevaring og bæredygtig 

20 Naudts, K., Chen, Y., et al., "Europe's forest management did not mitigate climate warming" (Europas 
skovforvaltning afbøder ikke den globale opvarmning), Science, 5. februar 2016: Bind 351, nr. 6273, s. 597-600.
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udvikling af skovene, og til at sikre de mange forskellige og supplerende funktioner og 
anvendelser, som skovene har, herunder foranstaltninger rettet mod genplantning af 
skov, skovrejsning og skovbevaring under hensyntagen til de sociale, økonomiske, 
økologiske, kulturelle og spirituelle behov hos nuværende og kommende generationer, 
og i erkendelse af den vigtige rolle, som alle typer skov spiller med hensyn til at bevare 
økologiske processer og økologisk balance, og støtte oprindelige folks identitet, kultur 
og rettigheder, deres lokalsamfund og andre samfund og skovens befolkning;

60. udtrykker bekymring over det tab af biodiversitet, der finder sted i EU, og som skal 
stoppes med EU-skovstrategien; minder om, at tab af biodiversitet er et internt problem 
i EU; bemærker, at strategien bør beskytte de sidste fragmenter af modne skove i EU, da 
de er vigtige biodiversitetsreservoirer og bidrager til at øge skovenes 
modstandsdygtighed; understreger, at strategien bør fremme skovdrift uden påvirkning 
af jord og landskaber;

61. bemærker, at de tilgængelige data om EU's skove og navnlig om deres økologiske status 
trods oprettelsen af skovinformationssystemet for Europa er ufuldstændige, vanskelige 
at aggregere og ikke understøttes af telemåling; opfordrer til, at Kommissionen og 
medlemsstaterne investerer betydeligt i videreudviklingen af skovinformationssystemet 
for Europa og gennemførelsen af et fælleseuropæisk telemålingsprogram;

62. bemærker, at det er en langvarig og endnu ikke tilendebragt proces at opnå et fælles 
informationssystem om EU's skove; understreger, at der for at afhjælpe den nuværende 
datamangel skal tilstræbes synergier mellem myndigheder og relevante organisationer, 
der går ud over de indbyggede begrænsninger i projekter, herunder ved at sikre 
datatilgængelighed, harmoniserede metoder og støtte til finansielle og 
kapacitetsmæssige ressourcer;

63. understreger, at den nye skovstrategi både på EU-plan og i medlemsstaterne bør 
tilskynde til vækst i den cirkulære bioøkonomi og anerkende, at skovbaserede 
værdikæder er centrale for at opnå denne vækst, mener, at den også bør tilskynde til en 
udvidelse af den cirkulære bioøkonomi ved at skabe yderligere integration mellem 
skovbaserede værdikæder og andre sektorer og værdikæder, som skal dekarboniseres;

64. bemærker, at ca. 90 % af EU's midler til skovene kommer fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL); er bekymret over de 
planlagte budgetbesparelser i ELFUL; opfordrer beslutningstagerne til om muligt at 
undgå besparelser for at støtte skovsektoren og overholde målene i den europæiske 
grønne pagt;

65. opfordrer Kommissionen til at medtage bindende mål for beskyttelse og genopretning af 
skovøkosystemerne, navnlig europæiske skove med hjemmehørende arter, i EU's nye 
skovstrategi, for bl.a. at øge EU's troværdighed på dette område på internationalt plan, 
og anbefaler, at medlemsstaterne modtager støtte til at beskytte europæiske skove med 
hjemmehørende arter;

66. fremhæver den rolle, som skovene spiller med hensyn til at øge modstandsdygtigheden 
over for de negative virkninger af klimaændringerne; påpeger behovet for konkrete og 
effektive foranstaltninger i forbindelse med klimatilpasningsstrategier og -planer med 
indarbejdelse af synergier mellem afbødning og tilpasning;
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67. opfordrer Kommissionen til at behandle spørgsmålet om udvikling af skove i byområder 
i EU's skovstrategi; glæder sig i denne forbindelse over, at mange europæiske byer har 
tilsluttet sig verdensprogrammet for byer med bynære skove udviklet af FN's Fødevare- 
og Landbrugsorganisation (FAO); opfordrer Kommissionen til at fremme samarbejde 
og udvikling af bedste praksis mellem de europæiske byer om fremme af bynært 
skovbrug;

68. udtrykker dyb bekymring over, at der i dele af EU er mangler i gennemførelsen af den 
eksisterende skovbrugsrelaterede EU-ret; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til fuldt ud at gennemføre eksisterende lovgivning og styrke gennemførelsen af 
bæredygtig og aktiv skovforvaltning;

69. bemærker, at gennemførelsen af tilpassede skovforvaltningsplaner finder sted på 
medlemsstatsplan og kræver et øget samarbejde mellem skov- og miljømyndigheder, 
NGO'er, lokalsamfund og skovejere;

70. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de nationale strategiplaner under den fælles 
landbrugspolitik vil give skovforvaltere et incitament til at bevare, dyrke og forvalte 
skove på en bæredygtig måde;

71. henleder opmærksomheden på behovet for at udvikle og indføre planer for håndtering af 
invasive arter, idet der afsættes specifikke menneskelige, tekniske og finansielle 
ressourcer til dette formål;

72. opfordrer til, at der i handelsaftaler tages hensyn til bæredygtighedsprincippet i 
forbindelse med import af træ, og at overtrædelser sanktioneres;

73. bemærker, at skove med forskellig alder og forskellige arter, som forvaltes under 
hensyntagen til kriterier for beskyttelse af biodiversiteten, er mere modstandsdygtige 
over for klimapåvirkninger såsom brande, tørke og vejrhændelser, der er atypiske for 
sæsonen, og at de som sådan er en vigtig investering i fremtiden, ikke kun for vores 
samfund og for naturen, men også for økonomien i skovbrugserhvervet; fastholder, at 
monokulturer, som er mindre modstandsdygtige over for skadegørere og sygdomme 
samt tørke, vind, storme og brande, ikke bør støttes af EU's midler;

74. understreger, at det kun er ved at favne alle de skovbaserede værdikæder, at den nye 
skovstrategi kan opnå en politisk effekt; bemærker, at skovbaserede værdikæder 
allerede i dag spiller en vigtig rolle for den europæiske økonomi og vil være afgørende 
for at opbygge en strategi for grøn vækst gennem den europæiske grønne pagt, 
understreger, at en ny skovstrategi skal støtte konkurrencedygtige og bæredygtige EU-
skovbaserede værdikæder, både nationalt og globalt;

75. fremhæver skovenes terapeutiske funktion, som kan have direkte positive konsekvenser 
for menneskers sundhed og livskvalitet; understreger, at skove også bidrager til den 
socioøkonomiske udvikling af Europas landdistrikter, herunder fordelingen af indkomst 
til de mest affolkede områder i EU takket være økoturisme, som er en af de mest 
populære former for turisme;
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76. gentager sin opfordring21 til, at skovpolitikker skal være sammenhængende og bekæmpe 
tab af biodiversitet og virkninger af klimaændringer samt øge EU's naturlige dræn, 
samtidig med at biodiversiteten beskyttes, bevares og forbedres;

77. opfordrer Kommissionen til at medtage behovet for støtte til skovejere, herunder 
finansiel støtte, i EU's nye skovstrategi; mener, at en sådan støtte bør gøres betinget af, 
at skoven forvaltes på en bæredygtig måde; bemærker, at denne finansielle støtte bør 
være et resultat af en solid kombination af finansielle instrumenter, national finansiering 
og finansiering fra den private sektor med henblik på at sikre fortsatte investeringer i 
moderne teknologier og i miljø- og klimaforanstaltninger, der styrker skovenes 
multifunktionelle rolle, med et specifikt finansielt instrument til forvaltning af områder i 
Natura 2000-nettet, og for at skabe anstændige arbejdsvilkår; opfordrer Kommissionen 
til at oprette og finansiere et europæisk program for skovrejsning og genplanting af skov 
ved hjælp af oplysninger fra globale satellitnavigationssystemer (GNSS) med henblik 
på at øge skovområderne, tackle forringelse af jorden, forbedre luftkvaliteten i 
byområder og sikre, at skovene bevarer deres naturlige artssammensætning;

78. beklager, at den nuværende anvendelse af skovforvaltningsplaner har varieret betydeligt 
fra den ene medlemsstat til den anden; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til 
at styrke anvendelsen af skovforvaltningsplaner, herunder gennem indførelse af fælles 
retningslinjer for deres udarbejdelse og gennemførelse; opfordrer medlemsstaterne til at 
styrke anvendelsen af skovforvaltningsplaner og nøje overvåge deres gennemførelse 
under overholdelse af proportionalitets- og nærhedsprincippet; understreger, at der er 
behov for en platform for at finde passende løsninger på de mange udfordringer i 
forbindelse med skove og skovforvaltning på EU-plan; gentager, at modellerne for 
skovforvaltning skal indarbejde kriteriet om miljømæssig, samfundsmæssig og 
økonomisk bæredygtighed, hvilket betyder, at forvaltningen og anvendelsen af skovene 
og skovarealerne foregår på en sådan måde, at man bevarer deres biodiversitet, 
produktivitet, fornyelsesevne, levedygtighed og mulighed for både nu og i fremtiden at 
opfylde deres relevante miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige funktioner på 
lokalt, nationalt og globalt plan, samt at man ikke skader andre økosystemer22; opfordrer 
Kommissionen til at udvikle en fælles og tilstrækkeligt detaljeret definition af skovbrug tæt 
på naturen, som bygger på de løbende erfaringer med at integrere biodiversitetshensyn i 
skovforvaltningen;

79. understreger, at skovbrande er regelmæssigt tilbagevendende hændelser, der både er en 
årsag til og en konsekvens af klimaændringerne; bemærker, at storme, skovbrande og 
skadegørere kan afhjælpes ved at anvende godkendte og mere aktive 
skovbrugsforvaltnings- og skovbrugsteknikker, f.eks. græsning og 
skovlandbrugspraksis, der bør støttes inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik;

80. fremhæver behovet for effektiv bevaring og streng beskyttelse af primærskove og skove 
med gamle træer, der tager hensyn til deres unikke karakteristika; bemærker, at der ikke 
findes nogen EU-definition af skove med gamle træer, og opfordrer Kommissionen til at 

21 Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2020 om det 15. møde i partskonferencen under konventionen 
om den biologiske mangfoldighed (COP15), Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0015.
22 Erklæring H1, Generelle retningslinjer for bæredygtig skovforvaltning i Europa, fra den anden 
ministerkonference om beskyttelse af Europas skove afholdt i Helsingfors den 16.-17. juni 1993.
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indføre en definition i EU's fremtidige skovstrategi under hensyntagen til skovenes 
forskellige karakteristika og behovet for en effektiv bevaring, navnlig af primærskove 
og skove med gamle træer; bemærker med bekymring, at data om primærskove stadig 
er ufuldstændige, men at det ifølge de foreliggende oplysninger kun er 46 % af de 
kortlagte primærskove i Europa, som har den højeste beskyttelsesstatus, idet 24 % har 
status som nationalparker, og 11 % fortsat er ubeskyttede23; opfordrer Kommissionen til 
straks at foreslå en omfattende definition af primærskove og arbejde på at forbedre 
dataindsamlingen om primærskove;

81. fremhæver miljøforkæmperes betydning i forbindelse med de fælles bestræbelser på at 
beskytte og genoprette EU's skove; opfordrer til en nultolerancestrategi over for angreb 
på eller chikane mod dem;

82. mener, at der for længst burde være taget skridt til at indføre et katastrofeberedskab på 
EU-plan, som bør tildeles passende finansielle midler over EU-budgettet;

83. er af den opfattelse, at uddannelse spiller en afgørende rolle i en bæredygtig forvaltning 
af skovene, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte uddannelse 
med fokus på skovene både i EU og i tredjelande, herunder ved at tildele stipendier og 
tilrettelægge akademiske udvekslingsprogrammer;

84. gentager sin støtte til en europæisk lovgivningsmæssig ramme baseret på obligatorisk 
due diligence, som regulerer adgangen til EU-markedet udelukkende for produkter og 
varer, som ikke bidrager til skovrydning eller forringelse af skove eller til konvertering 
eller nedbrydning af andre naturlige økosystemer; mener, at en sådan ramme bør gælde 
alle økonomiske aktører, herunder finansielle aktører, både op- og nedstrøms i 
forsyningskæden, og også bør sikre, at der ikke forekommer dermed forbundne 
menneskerettighedskrænkelser; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til straks at 
vedtage dette forslag;

85. opfordrer Kommissionen til at tage fat på de bekymringer, som fagfolk på området har 
givet udtryk for med hensyn til direktivet om vedvarende energi, navnlig spørgsmålet 
om kategorisering af alle typer biomasse som vedvarende energikilder, bl.a. i relation til 
den omfattende import af træpiller til EU og de potentielle risici, som denne import 
medfører for skovene i tredjelande, og til fortsat at fremme andre bæredygtige former 
for vedvarende energi;

86. understreger, at ordninger for træplantning skal være et supplement til genopretningen 
af naturlige skove, da det forkerte træ på det forkerte sted kan intensivere skovbrande og 
faktisk frigive mere CO2 til atmosfæren; bemærker, at ordninger for genopretning af 
skove skal øge deres potentiale for kulstoflagring med henblik på at opfylde de globale 
klimaforpligtelser;

87. mener, at et system til overvågning af udbrud af skadegørere i EU kan være nødvendigt 
for at få et fuldt billede af skovenes tilstand og deres indvirkning på biodiversiteten i 
skovene i lyset af klimaændringernes forventede virkninger på fordelingen af 

23 Sabatini, F.M., Burrascano, S., et al., "Where are Europe's last primary forests?" (Hvor er Europas sidste 
primærskove?), Diversity and Distributions, første gang udgivet den 24. maj 2018: Bind 24, nr. 10, oktober 
2018, s. 1426-1439, figur 3.
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skadegørere;

88. mener, at der hurtigt bør gribes ind for at forhindre indførelsen af nye skadegørere og 
sygdomme og deres respektive vektorer gennem international handel;

89. mener, at Kommissionen under hensyntagen til lovgivningen om invasive 
ikkehjemmehørende arter og de potentielle konsekvenser, som disse arter kan have for 
skovene, bør fremsætte et forslag til et nyt supplerende finansielt redskab for at hjælpe 
de ramte områder med at håndtere invasive arter, navnlig vedholdende og nye 
ikkehjemmehørende arter;

90. mener, at der bør lægges større vægt på problemet med sygdomme som oak decline, der 
rammer træer, som er i tilbagegang verden over som følge af skadegørere, sygdomme 
og klimaændringer; henleder opmærksomheden på oak decline, der hærger områder 
med korkeg i Portugal, Frankrig og Spanien og også påvirker særlige 
beskyttelsesområder og biosfærereservater; mener, at Kommissionen burde have 
medtaget effektive foranstaltninger og særlige ressourcer til håndtering af træsygdomme 
i strategien.
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