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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om intensivering af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove
(2019/2156(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel 
på skovbrugsområdet (FLEGT) fra september 2001, frivillige partnerskabsaftaler om 
FLEGT med tredjelande og FLEGT-arbejdsplanen for 2018-2022,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 11, 
artikel 191, stk. 1, og artikel 208,

– der henviser til EU-Domstolens dom, som bekræftede EU's kompetence med hensyn til 
beskyttelse af de europæiske skove1,

– der henviser Kommissionens meddelelse med titlen "En ren planet for alle – En 
europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, 
konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi" (COM(2018)0773),

– der henviser til EU's skovstrategi fra 2013 (COM(2013)0659),

– der henviser til EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020 (COM(2011)0244),

– der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) for perioden 2015-2030,

– der henviser til Parisaftalen om klimaændringer, som blev indgået på den 
21. partskonference (COP21) under FN's rammekonvention om klimaændringer,

– der henviser til konventionen om den biologiske mangfoldighed fra 1992, den globale 
strategi for biodiversitet 2011-2020 og Aichimålene for biodiversitet,

– der henviser til Kommissionens endelige undersøgelsesrapport "EU-forbrugets 
indvirkning på skovrydning: En omfattende analyse af EU-forbrugets indvirkning på 
skovrydning" (2013),

– der henviser til det forundersøgelsesudkast om mulighederne for at intensivere EU's 
indsats mod skovrydning, som Kommissionens Generaldirektorat for Miljø har bestilt 
(2017),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. oktober 2008 med titlen "En indsats 
for at imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at 
bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet" (COM(2008)0645),

– der henviser til FN's strategiske plan for skove 2017-2030 (UNSPF),

1 Domstolens dom af 17. april 2018, Europa-Kommissionen mod Polen, C-441/17, EU:C:2018:255..
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. juli 2019 med titlen "Intensivering af 
EU's indsats til beskyttelse og genopretning af verdens skove" (COM(2019)0352),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at på trods af alle hidtidige bestræbelser kan bevarelse og bæredygtig 
udnyttelse af verdens skove ikke sikres gennem de nuværende politikker;

B. der henviser til, at en intensiveret indsats for at beskytte eksisterende skove og en aktiv 
og bæredygtig oprettelse af nye skove skal spille en central rolle i EU's politikker;

C. der henviser til, at EU indirekte er involveret i skovrydning og ødelæggelse af verdens 
skove, herunder gennem forbrug af produkter, der er forbundet med skovrydning;

D. der henviser til, at foranstaltninger på alle niveauer samt betydelige investeringer vil 
være nødvendige for at sikre en mere effektiv beskyttelse af verdens skove;

E. der henviser til, at øget beskyttelse af skovene giver mulighed for økonomisk udvikling, 
navnlig på lokalt plan;

F. der henviser til, at omfanget af EU-finansiering til skove og bæredygtig skovforvaltning 
i partnerlande er utilstrækkeligt i betragtning af problemets omfang;

G. der henviser til, at EU har ekspertise inden for bæredygtig skovforvaltning og mulighed 
for at yde bistand til kapacitetsopbygning i andre lande;

1. er enige i prioriteterne om at intensivere EU's indsats som anført i Kommissionens 
meddelelse COM(2019)0352; bemærker imidlertid, at EU bør være mere ambitiøs;

2. understreger, at EU har kompetence, ansvar og disponible økonomiske ressourcer til at 
beskytte de europæiske skove som en del af verdens skove; opfordrer derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at foranstaltninger til beskyttelse og 
genopretning af verdens skove anvendes konsekvent, også på de europæiske skove; 

3. understreger, at oprindelige folk og lokalsamfund spiller en central rolle i beskyttelsen 
af verdens skove og opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til denne rolle, når den 
vedtager, gennemfører og håndhæver skovbeskyttelsesforanstaltninger både i EU og i 
de vigtigste internationale fora; 

4. understreger civilsamfundets rolle i forbindelse med miljøbeskyttelse og bæredygtigt 
forbrug og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre gennemsigtighed og 
offentlig deltagelse i foranstaltninger vedrørende skove for at fremme deres beskyttelse;

5. mener, at en fælles definition af begrebet skovrydningsfri forsyningskæder er afgørende 
for at løse problemet med råvarer, der bidrager til skovrydning, og opfordrer 
Kommissionen til at foreslå en sådan definition;

6. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at sikre, at der gennemføres undersøgelser 
af certificeringssystemer for skovrydningsfri råvarer, og at disse undersøgelser samt 
forslag til opfølgning forelægges Europa-Parlamentet med henblik på yderligere 
overvejelse;
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7. anbefaler Kommissionen at lægge særlig vægt på mulighederne for at regulere 
adgangen til EU-markedet for at fremme skovrydningsfri produkter, herunder 
muligheden for at indføre due diligence-foranstaltninger for råvarer, der er risikable for 
skovene; 

8. opfordrer til, at den private sektor i højere grad inddrages i bekæmpelsen af 
skovrydning; opfordrer samtidig Kommissionen til at uddybe samarbejdet med den 
private sektor og skabe passende frivillige og motiverende instrumenter, der er baseret 
på princippet om fælles ansvar;

9. understreger, at metoder til at nå de mål, der er fastsat i pakken om ren energi til alle 
europæere, ikke må føre til skovrydning og skovforringelse i andre dele af verden; 
opfordrer derfor Kommissionen til inden 2021 at revidere de relevante aspekter af den 
rapport, der er knyttet som bilag til Kommissionens forordning (EU) 2019/807, og, hvor 
det er relevant, hurtigst muligt at revidere denne forordning og under alle 
omstændigheder inden 2023 på grundlag af den videnskabelige viden og i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet;

10. glæder sig over Kommissionens plan om at sikre, at spørgsmålet om skovrydning indgår 
i de politiske dialoger med de enkelte lande, og anbefaler, at Kommissionen i disse 
dialoger medtager fremme af menneskerettigheder, navnlig oprindelige folks og 
lokalsamfunds rettigheder, samt støtte til miljøforkæmpere;

11. glæder sig over Kommissionens plan om at hjælpe partnerlandene med at skabe og 
gennemføre nationale rammer for skovene og en bæredygtig forvaltning af disse, men er 
af den opfattelse, at en sådan bistand bør frembringe målbare og omkostningseffektive 
resultater, og henstiller til Kommissionen at medtage dette aspekt i sine overvejelser og 
aktiviteter;

12. opfordrer Kommissionen til at foreslå konkrete foranstaltninger til styrkelse af den 
politiske og lovgivningsmæssige ramme til fremme af bæredygtig skovforvaltning og 
arealplanlægning;

13. opfordrer Kommissionen til at lægge særlig vægt på foranstaltninger inden for 
bæredygtig produktion og anvendelse af træbrændsel, herunder i forbindelse med den 
omfattende import af træpiller til EU, og de potentielle risici, som denne import udgør 
for skovene i tredjelande;

14. opfordrer EU til at overveje at yde støtte til tredjelande med potentiale til at bevæge sig 
i retning af vedvarende energikilder og dermed mindske presset på skovrydning i 
forbindelse med anvendelse af træbrændsel;

15. glæder sig over Kommissionens plan om at styrke samarbejdet om politikker og 
foranstaltninger til beskyttelse af verdens skove i vigtige internationale fora og 
opfordrer Kommissionen til at styrke samarbejdet i disse fora, herunder med henblik på 
at sikre en ensartet brug af terminologi og begreber (f.eks. begreberne bæredygtig 
skovforvaltning og skovrydningsfri forsyningskæder) og sikre sammenhæng i de 
vedtagne politikker og foranstaltninger; 

16. opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle nyligt indgåede handelsaftaler, både 
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omfattende og relevante delaftaler, indeholder bestemmelser om skovene og omfatter 
foranstaltninger, som forhindrer, at de bliver gennemført på en måde, der kunne føre til 
skovrydning og skovforringelse; 

17. henstiller til Kommissionen at vurdere muligheden for at medtage bestemmelser om 
beskyttelse af skove i eksisterende handelsaftaler, der endnu ikke indeholder sådanne 
bestemmelser; 

18. opfordrer Kommissionen til at sikre, at virkningerne af handelsaftaler på skovenes 
tilstand systematisk vurderes som en del af bæredygtighedsvurderingen og andre 
relevante vurderingsmetoder, og at der efterfølgende vil blive taget hensyn til 
konklusionerne af disse vurderinger, når det besluttes, om disse aftaler skal indgås; 

19. opfordrer Kommissionen til at medtage bindende mål for beskyttelse og genopretning af 
skovøkosystemer, herunder oprindelige europæiske skove, i EU's skovstrategi for den 
næste periode;

20. finder det nødvendigt at omdirigere både private og offentlige finansielle strømme inden 
for de relevante sektorer til aktiviteter, der ikke fører til skovrydning;

21. opfordrer Kommissionen til systematisk at medtage elementer vedrørende skove i 
udviklingspolitikker og alle investerings- og støtteprogrammer, der er rettet mod 
producerende lande, og til at overveje, om investeringer og støtte bør gøres betinget af 
overholdelsen af disse elementer; 

22. opfordrer Kommissionen til at tage konkrete skridt til at forbedre tilgængeligheden af 
oplysninger og data, der er tilvejebragt gennem eksisterende og nye 
overvågningsværktøjer vedrørende skove, og sikre, at disse oplysninger formidles i en 
form, der er tilgængelig og forståelig for offentligheden, forbrugerne og den private 
sektor;

23. understreger, at uafhængig overvågning og formidling af oplysninger er afgørende for at 
forbedre forvaltningen og fremme overholdelsen af partnerlandenes forpligtelser med 
hensyn til standsning af skovrydning; opfordrer EU til at øge den finansielle og tekniske 
støtte til partnerlandene for at nå disse mål og for at hjælpe dem med at udvikle den 
ekspertise, som er nødvendig for at forbedre strukturerne og ansvarligheden i den lokale 
skovforvaltning;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Skovene dækker omkring 30 % af jordens overflade og tegner sig for 80 % af biodiversiteten. 
Denne kendsgerning bør i sig selv være en tilstrækkelig begrundelse for at beskytte dem. Listen 
over grunde slutter imidlertid langt fra her. Skovene har en betydelig social, kulturel og 
åndelig værdi, samtidig med at de opfylder en lang række funktioner, fra produktive til 
de mindst lige så vigtige ikkeproduktive – miljømæssige og sociale – funktioner. Skovene 
regulerer bl.a. vandkredsløbet, forbedrer luftkvaliteten og optager CO2. De er også levested for 
en lang række arter, herunder mange truede arter, og hjemsted for mange lokalsamfund, 
herunder oprindelige folk. Presset for at udnytte skovenes ikkeproduktive funktioner er i de 
sidste årtier steget støt, og samtidig er der en stigende global efterspørgsel efter uberørt vild 
natur. Alt dette har ført til, at streng beskyttelse af skovene er blevet en vigtig prioritet for 
verdens befolkning. 

Diversiteten i de eksisterende skovbestande er utrolig – fra tropiske primærskove og 
mangroveskove langs kysten over skove i det tempererede bælte til subarktiske boreale skove. 
Netop denne mangfoldighed er et af de vigtigste aspekter, der altid skal tages med i 
betragtning, når der overvejes en videreudvikling af lovgivning med henblik på at 
forbedre beskyttelsen af verdens skove. De valgte løsninger skal afspejle denne 
mangfoldighed. Det er næsten umuligt at finde en universalløsning for alle typer 
skovbevoksninger. I samme åndedrag skal nævnes det triste faktum, at presset på skovene øges 
på samtlige breddegrader, hvilket fører til en gradvis forringelse af skovene og i mange tilfælde 
deres totale udryddelse. Alene i perioden 1990-2016 gik 1,3 mio. km2 skov tabt på verdensplan 
på grund af menneskelige aktiviteter, hvilket svarer til, at der hver time forsvandt et skovareal 
på størrelse med 800 fodboldbaner. Det er næsten sikkert, at det vil være umuligt at opfylde 
Kommissionens målsætning som anført i meddelelsen om skovrydning (COM(2008)0645) om 
at reducere bruttorydningen af tropisk skov med 50 % inden 2020. Til en vis grad kan vores 
forhold til skovene samtidig ses som et billede på menneskehedens kulturelle modenhed.

Især i tropiske skove foregår der omfattende skovrydning og skovforringelse. F.eks. 
fandtes der tidligere mangroveskove langs 75 % af den tropiske kyst, mens mere end halvdelen 
af disse skove i dag er forsvundet, hovedsagelig på grund af byggeri, akvakultur, forurening og 
ikkebæredygtig forvaltning. Et af de prioriterede områder for beskyttelse af verdens skove er 
Amazonasskoven, som er under alvorligt pres ikke alene på grund af sin størrelse, men også 
fordi den brasilianske regering faktisk støtter skovrydning, og fordi antallet af forsætlige 
skovbrande i 2019 her steg med næsten 50 % i forhold til sidste år. En stor del af de områder, 
der traditionelt bebos af oprindelige folk, er netop tropiske skove. De ejer eller forvalter 35 % 
af primærskovene, især tropiske skove. Undersøgelser viser, at omfanget af skovrydning i 
oprindelige folks områder, der er baseret på sædvaneretlige ordninger for jordrettigheder, er to-
tre gange mindre end i andre områder1.

I forbindelse med den vigtige positive rolle, som de tropiske primærskove spiller, bør det også 
understreges, at nyplantede skove ikke fuldt ud kan erstatte primærskovene, som udgør store 
kulstoflagre og er kendetegnet ved deres høje alder og unikke økologiske egenskaber og den 

1 DING, Helen et al. Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case For Securing Indigenous Land Rights 
in the Amazon. World Resources Institute, oktober 2016. s. 98. Tilgængelig på: 
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf . 

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/Climate_Benefits_Tenure_Costs.pdf
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allerhøjeste biodiversitet. Hertil kommer, at genoprettelsen af ødelagte primærskove i mange 
tilfælde ikke lykkes – de allerede nævnte mangroveskove kan tjene som eksempel herpå.

Trods det alarmerende omfang af problemerne med ikkeeuropæiske skove bør det understreges, 
at skovenes tilstand i EU heller ikke er tilfredsstillende, og at skovenes kvalitet – på trods 
af det øgede pres fra befolkningen for at kunne udnytte deres ikkeproduktive funktioner 
– i lang tid har været faldende. Heller ikke Europas skove går fri af de store problemer, som 
rammer skove i hele verden, såsom skovrydning og ulovlig minedrift. Mange steder i Europa 
er den måde, skovene forvaltes på, utilfredsstillende2.

Som nævnt ovenfor er skovene levested for en række truede arter, herunder de mest sårbare. 
Skovrydning er derfor en af de grundlæggende årsager til det tab af biodiversitet på 
verdensplan, som for øjeblikket foregår i et hidtil uset tempo3. Verden mister ikke kun en 
række plantearter, men også et alarmerende antal dyrearter, hvoraf nogle, som ofte lever netop 
i tropiske skove, udryddes af mennesker, inden de overhovedet er blevet opdaget og navngivet. 
Planterne i de tropiske skove, der kun tegner sig for 7 % af verdens vegetation, kan betragtes 
som verdens apotek. Mere end en fjerdedel af de moderne lægemidler til en værdi af i alt 
100 mia. EUR om året stammer fra tropiske skovplanter. Tabet af biodiversitet er dog ikke 
begrænset til arter, der er direkte forbundet med skovbevoksninger. F.eks. spiller de allerede 
nævnte mangroveskove en vigtig rolle med hensyn til at beskytte koralrevene takket være deres 
oplagring af næringsstoffer og sedimenter og beskyttelse mod termisk og fotokemisk 
nedbrydning.

En stor andel af det fældede træ anvendes til brændsel, da brænde er det vigtigste skovprodukt 
i mange udviklingslande. I Afrika syd for Sahara bruger 80 % af befolkningen f.eks. stadig træ 
til madlavning. Samtidig forventes efterspørgslen efter brænde at stige, og i 2030 vil 2,8 mia. 
mennesker være afhængige af denne type brændsel, sammenlignet med 2 mia. i dag. De 
områder, hvor der er størst risiko for skovrydning, er derfor også de områder, hvor der er flest 
solskinstimer om året, hvilket giver mulighed for en gradvis overgang til vedvarende 
energikilder. 

Følgerne af skovrydning er også af afgørende betydning for klimaændringerne. 
Drivhusgasemissioner fra arealanvendelse samt ændringer i arealanvendelsen, 
hovedsagelig på grund af skovrydning, tegner sig for 12 % af de samlede emissioner og er 
således den næstvigtigste årsag til klimaændringer efter afbrænding af fossile 
brændstoffer. Ud over skovhugst er det primære formål med skovrydning at udnytte det 
ryddede areal til landbrug. Landbruget tegner sig for 80 % af skovrydningen på verdensplan, 
idet selvforsynende landbrug står for 48 % og kommercielt landbrug for 32 % af 
skovrydningen. Andre årsager til skovrydning er skovhugst (14 %), trækulsproduktion (5 %), 
udvidelse af byområder, infrastrukturudvikling og minedrift. Desuden forvaltes det allerede 
eksisterende landbrugsareal ofte på en uhensigtsmæssig måde, der fører til en forringelse af 
jordens frugtbarhed og tilskynder til skovrydning for at skaffe ny landbrugsjord. Som importør 
er EU selv direkte involveret i den internationale handel med produkter, der er forbundet med 

2 Se FERN. EU forests in danger. Forest protection starts in our backyard [online]. FERN. Februar 2019. 
Tilgængelig på: https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf .
3 Ifølge denne rapport er omkring en million dyre- og plantearter truet af udryddelse. IPBES. Global Assessment 
Report on Biodiversity and Ecosystem Services. [online] 
IPBES, 2019. Tilgængelig på: https://ipbes.net/global-assessment

https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
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skovrydning, såsom palmeolie, kød, soja, kakao, majs, træ eller gummi, herunder i form af 
forarbejdede produkter eller tjenesteydelser, da EU's andel af verdens samlede forbrug af 
sådanne produkter er 10 %.

I forbindelse med overvejelser om den fremtidige udformning af beskyttelsen af 
skovbestandene kan man ikke se bort fra den produktive funktion, som skovene i dag opfylder. 
Der bør derfor træffes foranstaltninger til at bidrage til en retfærdig overgang til mere effektive 
former for landbrug. Som modsvar til den aktuelle ikkebæredygtige udnyttelse af 
skovområder, der resulterer i skovrydning og skovforringelse, bør der søges alternative 
indkomstmuligheder for dem, der er afhængige af skovene eller den landbrugsjord, som 
ofte trænger ind i skovene. Ved at støtte og videreudvikle en turisme, der respekterer naturen, 
kan man skabe en positiv økonomisk udvikling, der ikke alene imødekommer ovennævnte 
stigende krav fra befolkningen – især i de udviklede lande – om en større ikkeproduktiv 
anvendelse af skovene, men som også kan bidrage til at skabe et alternativt eksistensgrundlag, 
der ikke medfører ødelæggelse af skovområder. På nuværende tidspunkt fungerer skovene som 
eksistensgrundlag og indtægtskilde for omkring 25 % af verdens befolkning, og deres 
ødelæggelse har alvorlige konsekvenser for de mest sårbare, herunder oprindelige folk, der er 
stærkt afhængige af skovøkosystemerne. Beskyttelse af de eksisterende skove og en bæredygtig 
øgning af skovdækket kan imidlertid sikre den lokale befolkning et eksistensgrundlag, øge dens 
indtægter og muliggøre udviklingen af bæredygtige bioøkonomier. Skovene udgør i denne 
forstand en lovende, grøn økonomisk sektor, hvor der på verdensplan kan skabes 10-16 mio. 
bæredygtige og anstændige job. Der bør også tages hensyn til den særlige rolle, som kvinder 
spiller i forbindelse med beskyttelse af skovene4. Selv om ødelæggelse af skovene er til skade 
for alle i lokalsamfund, der er afhængige af disse, går tabet af skovressourcer som regel særligt 
hårdt ud over kvinder, som gør brug af disse ressourcer i forbindelse med pleje af deres familier.

I en række lande skyldes skovrydning også bl.a. mangel på relevante politikker (som f.eks. 
arealplanlægning), uklare regler for besiddelse af og rettigheder til jord, dårlig 
forvaltningspraksis og manglende lovhåndhævelse, ulovlige aktiviteter og manglende 
investeringer i bæredygtig skovforvaltning. I alt 86 % af verdens skove er offentligt ejede, 
men i praksis forvaltes omkring 60 % af verdens jord og ressourcer på grundlag af 
sædvaneregler, hvoraf mindre end en femtedel er formelt anerkendt. En forudsætning for 
opretholdelse af skovenes naturlige funktioner er passende administrative og retlige 
instrumenter, f.eks. strategiske instrumenter såsom områdebeskyttelse, der har til formål at 
bevare skovenes integritet og forhindre opsplitning af områder samt ikkebæredygtig 
skovforvaltning.

Certificeringsordninger for bæredygtig skovforvaltning kan også spille en vigtig positiv 
rolle med hensyn til at rationalisere den økonomiske udnyttelse af skovene, men kun hvis 
deres hovedformål er at bekæmpe skovrydning, snarere end ofte modstridende 
kommercielle og andre interesser. I denne forbindelse må det desværre bemærkes, at de 
nuværende certificeringsformer ofte slår fejl og ikke opfylder de fastsatte mål5.

4 Se f.eks. FAO. Women in Forestry: Challenges and Opportunities [online]. 2014. Tilgængelig på: 
http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf, eller GEF. Climate change calls for a greater role of women in forest 
management  [online]. GEF. Pressemeddelelse. 1. marts 2011. Tilgængelig på: 
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management .
5 CONNIFF, Richard. Greenwashed Timber: How Sustainable Forest Certification Has Failed [online]. Yale 
School of Forestry & Environmental Studies, February 2018. Tilgængelig på: 
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed

http://www.fao.org/3/a-i3924e.pdf
https://www.thegef.org/news/climate-change-calls-greater-role-women-forest-management
https://e360.yale.edu/features/greenwashed-timber-how-sustainable-forest-certification-has-failed
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Udarbejdelsen af denne betænkning har taget udgangspunkt i Kommissionens meddelelse 
COM(2019)0352. I denne meddelelse fastsættes bl.a. fem prioriteter for intensivering af EU's 
indsats for at beskytte og genoprette verdens skove. Selv om meddelelsen kan ses som et 
passende første skridt, skal det samtidig bemærkes, at den som helhed ikke er tilstrækkeligt 
ambitiøs og ofte er for abstrakt i de forslag, der fremsættes, navnlig i betragtning af betydningen 
af de funktioner, som skovene opfylder, og det deraf følgende behov for at sikre en effektiv 
beskyttelse heraf. 

Ambitionen om at præcisere og harmonisere definitionerne af de relevante begreber bør 
være en del af de indledende overvejelser, inden der udpeges problemer og træffes 
passende foranstaltninger til beskyttelse af verdens skove. De nuværende definitioner, som 
er vedtaget af de relevante internationale skovforvaltningsorganer, er – til trods for den allerede 
nævnte afgørende forskel mellem primærskove og genoprettede skove – ofte rent tekniske, og 
der skelnes ikke i tilstrækkelig grad mellem primærskove, genoprettede skove og 
skovplantager. Dette kan i sidste ende føre til en meget omfattende forvridning af data om 
skovenes størrelse og deres andre egenskaber i forskellige regioner, hvilket kan hindre 
vedtagelsen af passende og effektive korrigerende foranstaltninger. EU kan spille en meget 
positiv rolle netop i forbindelse med kompetenceudvikling for forstkandidater og 
skovøkologieksperter, disponible finansielle midler og indflydelse på internationalt plan. Dette 
udkast til betænkning forsøger at tage alle disse aspekter i betragtning.


