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Dispostion

• Baggrund – skovpolitik i EU
• Arbejdsgruppe-rapport om en fremtidig skovstrategi
• Næste skridt



Baggrund – skovpolitik i EU
• EU har ingen skovpolitik (skovpolitik er et nationalt anliggende)

• EU har en masse politikområder, der har betydning for skove og 
skovbrug, og som skove og skovbrug kan bidrage til udmøntning af 
(Biodiversitet, Klima, Energi, Landbrug, Udvikling, Handel og indre marked (som fx FLEGT og 
EUTR og regler for offentlige indkøb)

• EU har en Skovbrugsstrategi og en Skovhandlingsplan. Er baseret på
Rådets resolution fra 1998 (“Soft law”, ikke juridisk bindende)

• Beslutning om at udvikle en ny/revideret EU Skovbrugsstrateg eller 
“Skovstrategi” (anbefalet af SFC, “Den Stående Skovbrugskomite”)

• Første trin i raketten var en Arbejdsgruppe, der afgav rapport til SFC i 
juni 2012 – i processen var flere åbne stakeholder workshops



Arbejdsgruppens rapport

• FORMÅLET med Arbejdsgruppen: At bidrage til diskussionen 
om en fremtidig strategi med anbefalinger til Kommissionen

• Arbejdsgruppen analyserede Hvorfor der er behov for en ny 
strategi, Hvad den burde indeholde (prioriteter og mål) og 
Hvordan målene kunne indfries (muligheder og virkemidler)

• Foreslog vision, mission og “headline target” for 2020

• 10 nøgleanbefalinger



Hvorfor?

• Væsentlig ændring i EU’s skovstruktur efter EU-
udvidelsen (fra EU15 til EU27)

• Forøgede krav og nye of forstærkede behov kalder på
øget koordination og viden
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Vision, mission og mål

VISION: “Et langsigtet multifunktionelt og bæredygtigt og innovativt 
skovbrug, som
- fuldt ud bidrager til EU 2020-strategy og andre 2020-mål,
- tilgodeser nuværende og fremtidige generationers sociale, økonomiske og miljømæssige behov,
- støtter skov-afhængige levebrød/samfund (livelyhoods)

MISSION: “at understøtte en udvikling af velkoordinerede og
sammenhængende skovrelaterede politikker i EU, internationalt og
nationalt og de betingelser, der er nødvendige for at sikre og forbedre
bæredygtig skovdrift og brug af skove og deres multifunktionelle ydelser“

HEADLINE TARGET 2020: “I 2020 er skove i EU demonstrerbart drevet
efter principper for bæredygtig skovdrift”



HVAD: prioriteter og mål

EU forpligtelse til SFM som defineret af Forest Europe

Solide og sammenhængende rammebetingelser med 
mekaniser til at styrke samarbejde og kommunikation

Bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer



HVAD: 10 nøgleprioriteter



- Frivilligt instrument, som bygger på nærhedsprincippet

- Ny Skovhandlingsplan, som skal udvikles i løbet af et år med 
konkrete forslag til omgående handling (skovinformation og –
overvågning, bedre sammenhæng mellem forskellige krav til 
“bæredygtighed” mv.)

- Ingen nye resurser, men forbedret og mere koordineret brug af 
eksisterende

HVORDAN?
muligheder og mekanismer



Arbejdsgruppens forslag til proces

- Strategien bør vedtages på højeste politiske niveau 
(dvs. Rådet, men anbefalingen er også addresseret til 
Parlamentet)

- Næste skridt
- SFC (Stående Skovbrugskomitte) 14. Sep 2012
- KOM forbereder ny strategi som led i en “Skovpakke”
- Fortsætte en bredt orienteret kommunikation og 

konsultation



Tak for opmærksomheden!
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