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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: 

1. finder det hensigtsmæssigt at lade strategien omfatte incitamenter til bevarelse og 

forvaltning af skove og glæder sig over Kommissionens meddelelse om en ny europæisk 

skovstrategi, eftersom der – af respekt for subsidiaritetsprincippet – er behov for en samlet 

og sammenhængende strategi med henblik på at forebygge og håndtere skovkatastrofer; 

2. opfordrer medlemsstaterne til at overveje at inddrage betalinger for miljøydelser som 

incitamenter til skovforvaltning; gør opmærksom på, at en bæredygtig skovforvaltning har 

en positiv effekt på brandforebyggelse, biodiversitet og bevarelse af skove og er afgørende 

for den økonomiske udvikling, især i landdistrikter og fjerntliggende områder;  

3. understreger, at især i Middelhavsområdet er skovbrande at hyppigt forekommende 

fænomen, som er både en årsag til og en følge af klimaændringerne; gør opmærksom på, 

at stormvejr, skovbrande og skovskadedyr er naturkatastrofer, der kan minimeres ved 

hjælp af skovbrugsteknikker, og at der – i tillæg til en bedre skovforvaltning – bør 

fremmes specifikke foranstaltninger, såsom indførelse af græsning eller en blanding af 

landbrug og skovbrug, som bør indgå i den fælles landbrugspolitik, både i første søjle 

(områder, der kan bruges til græsning) og anden søjle (udvikling af landdistrikter); 

4. finder det vigtigt at fremme anvendelsen af begrebet bioøkonomi med henblik på den 

økonomiske bæredygtighed af træ- og papirindustrien gennem innovation og 

teknologioverførsel og i denne forbindelse give mere støtte til andre skovprodukter end 

træ; 

5. understreger, at der er behov for at se på muligheden for at anvende genbrug og effektiv 

udnyttelse af forstligt materiale både for at bidrage til reduktionen af Unionens 

handelsunderskud og for at reducere ikke-bæredygtig forvaltning, bevare miljøet og 

reducere skovrydning i tredjelande;  

6. understreger nødvendigheden af, at skovdriftsplanerne ikke medfører yderligere 

bureaukratiske byrder, der hindrer en bæredygtig udnyttelse af de europæiske skove; 

opfordrer derfor medlemsstaterne til at revidere gennemførelsen af deres 

skovforvaltningsplaner, under hensyntagen til proportionalitetsprincippet og princippet 

om "tænk småt først", for dermed at give mulighed for at anvende løsningen med, at 

skovforvalteren afgiver en ansvarserklæring. 

 


