
 
Hållbar skogsskötsel: Ledamöter kräver åtgärder
mot avskogning
 
Att skydda och hållbart sköta skogar är kritiskt i kampen mot klimatförändringar. Ta reda
på vad Europaparlamentet vill.
 

Parlamentet har länge arbetat för att främja hållbar skogsskötsel inom EU och skydda skogar
utanför EU.
 
I september 2022 fastställde parlamentet sin ståndpunkt om kommissionens lagstiftningsförslag
som ska stoppa att skogar förstörs genom att ta bort produkter som bidrar till avskogning från
EU:s försörjningskedjor. Ledamöterna vill ha ambitiösare lagstiftning som också hjälper
ursprungsbefolkning och småbrukare och som gör att andra länder kommer i fas med nya EU-
standarder. Parlamentet svarade också på den nya skogsstrategi för EU till år 2030 som
kommissionen presenterade i juli 2021. Strategin knyter ihop hållbar skogsskötsel och minskad
avskogning med att uppnå målen i EU:s gröna giv, livsmedelsstrategin Från jord till bord, samt
strategin om biologisk mångfald. Strategin ska öka kvantitet och kvalitet i EU:s skogar, och
främja dess roll som koldioxidsänkor.
 
Parlamentets betänkande betonar att EU:s skogar är diversifierade och att hållbar skötsel måste
uppnås i nära samarbete med skogsägarna. Förutom att mildra klimatförändringarna, har
skogar också en ekonomisk och social funktion, så deras olika roller måste harmoniseras.
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Hälsosamma skogar
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-needs-healthy-forests-to-fight-climate-change_N01-AFPS-201012-FORE_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-needs-healthy-forests-to-fight-climate-change_N01-AFPS-201012-FORE_ev
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0257_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0212_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0212_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220909IPR40140/climate-change-new-rules-for-companies-to-help-limit-global-deforestation
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-729953_SV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220909IPR40150/a-new-eu-forest-strategy-for-2030-must-be-developed-with-forests-owners
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200519STO79425/creating-a-sustainable-food-system-the-eu-s-strategy
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200519STO79422/how-to-preserve-biodiversity-eu-policy


Varför är skogar viktiga? 
Våra skogar har ett viktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt värde. De utgör 43 procent av
EU:s landyta och 80 procent av den biologiska mångfalden på land återfinns i skogarna. Friska
skogar är också avgörande för att bekämpa globala klimatförändringar, eftersom de fångar in
koldioxid från atmosfären.
 
EU-skogar absorberar motsvarande 8,9 procent av de totala utsläppen av växthusgaserna
årligen. Som koldioxidsänkor fyller de en viktig roll för att EU ska kunna uppnå
koldioxidneutralitet. Därför är det nödvändigt att skydda dem, och samhällena som är
beroende av dem.
 
Vilka är orsakerna till avskogningen? 
Avskogning sker i alarmerande utsträckning i världen, vilket ökar utsläppen av växthusgaser
och minskar den biologiska mångfalden. Det beräknas att över hälften av de tropiska
regnskogarna i världen har förstörts sedan 1960-talet.
 
Det finns en tydlig koppling mellan avskogning och den internationella efterfrågan på varor, vars
produktion bidrar till avskogning och utarmning av våra skogar. EU är en viktig importör av
varorna, och kan därför bidra till minskad avskogning genom sin handelspolitik.
 
Olaglig skogsavverkning förvärrar problemet och trots att det finns EU-lagstiftning om
skogslagstiftningens efterlevnad och förvaltningen av och handeln med skog så är det
fortfarande en vanlig anledning till avskogning inom EU och i världen.
 
Klimatförändringar och minskad biologisk mångfald medför mer intensiv torka, översvämningar
och bränder som leder till än mer avskogning, vilket ytterligare förvärrar klimatförändringarna.
Omfattningarna av skogsbränderna i Amazonas 2019 uppmärksammade behovet av ett
internationellt svar.
 
Ta reda på mer om vad som orsakar avskogningen.
 
Hur kan man lösa problemet med avskogningen? 
Hållbar skogsskötsel väger de ekonomiska och sociala effekterna av skogsindustrin med de
miljömässiga målen i syfte att förbättra skogarnas hälsa, och öka anpassningsförmågan till
förändrat klimat. Skogarna representerar en lovande grön ekonomisk sektor, med potential att
skapa ytterligare 10 till 16 miljoner hållbara jobb i skogsindustrin globalt.
 
Att använda satelliter för att bättre kunna tidigt varna för naturkatastrofer såsom torka och
skogsbränder kan hjälpa till att minska riskerna och förbättra skyddet av skogarna.
 
Hur kan EU stödja hållbar skogsindustri och skydda
skogarna?
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20170711STO79506/climate-change-using-eu-forests-to-offset-carbon-emissions
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20170711STO79506/climate-change-using-eu-forests-to-offset-carbon-emissions
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050
http://www.euflegt.efi.int/what-is-flegt
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20221019STO44561/orsakerna-till-avskogning-och-hur-eu-tacklar-det


Inom EU är över 60 procent av industriskogarna redan certifierade som hållbart skötta.
Skogsindustrin försörjer cirka 500 000 människor direkt, och 2,6 miljoner indirekt. I Sverige
försörjer sig 21 000 människor direkt från skogsnäringen.
 
Parlamentet uppmärksammar att hållbar skogsskötsel kan hjälpa till att mildra effekterna av
klimatförändringarna och samtidigt stödja en viktig ekonomisk sektor. Ledamöterna kräver mer
finansiering via den gemensamma jordbrukspolitikenför hållbart skogsbruk inom EU.
 
Ledamöterna efterlyser en förstärkning av de övergripande klimatfördelarna från skogar och den
skogsbaserade värdekedjan, nämligen CO2-absorption och koldioxidlagring i träbaserade
produkter. Parlamentet betonar också behovet av att öka finansieringen av forskning om
ersättning av fossila bränslen och material som drivs med fossila bränslen. Skogar och hela den
skogsbaserade värdekedjan är grundläggande för vidareutvecklingen av den cirkulära
bioekonomin, som tillhandahåller viktiga tjänster för begränsning av och anpassning till
klimatförändringarna.
 
Parlamentet vill också ha bättre åtgärder mot illegal skogsavverkning och att få bort de varor
som planteras eller produceras på tidigare skogsmark från EU:s försörjningskedjor.
Ledamöterna vill också säkerställa att handelsavtalens påverkan på skogssituationen, den
biologiska mångfalden och de mänskliga rättigheterna systematiskt utvärderas.
 
Ledamöterna har efterlyst att hållbart skogsbruk främjas globalt och att EU-satelliterna
Copernicus och Galileo kan användas för att övervaka avskogningen och skogsbränder som
sker i länder utanför EU. Det kräver också ordentlig finansiering till forskning och innovation för
att göra skogarna mer klimattåliga. 
 
 
Parlamentet vill se bindande mål för att skydda och återupprätta skogarnas ekosystem, särskilt
primärskogar (sådana skogar som inte utsatts för omfattande mänsklig påverkan under senare
tid). 
 
 
 
Artikeln publicerades ursprungligen 2020, men har upprepade gånger uppdaterats för att spegla
EU:s kamp mot avskogningen. 
 
Mer information
Parlamentets utredningstjänst: "New EU forest strategy for 2030", 2022-02-22 (en)
Eurostat: "Forests, forestry and logging" - statistik (en)
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/for_emp_lfs/default/table?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/livsmedel-och-jordbruk/20210916STO12704/den-gemensamma-jordbrukspolitiken-hur-stoder-eu-jordbrukarna
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document/EPRS_ATA(2022)698936
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Forests,_forestry_and_logging#Forests_and_other_wooded_land

