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Baggrund 
Internationale skovprocesser

• Verdenstopmøde i Rio 1992 - ”Forest Principles” – ”non 
legally binding…”

• CBD – Biodiversitetskonvention - Arbejdsprogram om 
skovenes biodiv

.
• UNFCCC – Klimakonvention – Kyoto-protokollen &  

”LULUCF”; ”REDD+”

• UNFF - NLBI 2007 (non legally binding Instrument on ….)

• UNCCD, FAO, ITTA

• EU – Politik for Energi, Miljø & Biodiversitet, Handel, 
Landbrug, Udvikling, Klima

• Forest Europe - Deklarationer & Resolutioner mv. vedtaget på en 
række ministerkonferencer om skove i Europa (første i Strassbourg
1990). Ikke juridisk bindende. I Oslo 2011 besluttede man at åbne 
forhandlinger om en juridisk bindende aftale om skove i Europa. 



Oslo-mandatet
• Åbner forhandlinger om en juridisk 

bindende aftale om skove i Europa

• Nedsætter et forhandlingsudvalg (INC)

• Nedsætter et bureau og nominerer en 
formand

• Inviterer fem (5!) organisationer til at 
bistå med sekretariats-betjening

• Fastlægger Forretningsorden for INC

• Fastlægger tidsplan for forhandlinger 
(2013)

• Udstikker overordnede mål og 
retningslinjer (non-paper + decl. / res.)



EU proces

• EU & MS forhandler én bloc

• To mandater (KOM. + FMSK) 

• Bestræbelse på fælles holdning

• Prioriteter:

– Bør sikre ”Added value”

– Bør være omkostningseffektivt

– Bør fremme bæredygtig skovdrift i bred 
forstand (multifunctional values)

– Bør respektere eksisterende EU-regler 
og ikke hindre mere ambitiøse EU-mål



”Bæredygtig skovdrift”
7 nøglekriterier / tematiske elementer

”Opretholdelse eller passende forøgelse af”:

• Skovresursens størrelse og kulstoflager

• Skovens produktion

• Skovens sundhed og vitalitet

• Biologiske mangfoldighed

• Beskyttelsesfunktioner (vand, erosion mv.)

• Socio-økonmiske værdier og betydning
________
• Gode og klare lovgivningsmæssige og 

institutionelle rammer



Dansk holdning

• Går til forhandlinger pgrl. Oslo-
mandat og EU-mandater

• Lav profil under formandskab 

• Fokus på:

– ¨Bred definition af bæredygtig 
skovdrift og dækkende kriterier

– Rammeaftale – fokus på nationale 
skovprogrammer

– ”Demand side measures” til støtte for 
bæredygtig skovdrift



Status og næste skridt

• Marts 2012 – INC1 vedtog 
retningslinjer for 1. udkast til aftale

• Maj 2012 - Bureauet 
præsenterede 1. udkast til aftale

• September 2012 – INC2 
foretager ”første læsning” af udkastet

• Januar/februar 2013 – INC3

• Maj/Juni 2013 – INC4



Forhandlingssituationen

• De 7 nøglekriterier for SFM
– Skal de alle omfattes og hvad er det helt 

præcist, man forpligter sig til

• ”In Europe…”
– Hvad betyder det i praksis?

• Konkrete mål (”targets”)
– Fastlagt af hvem, hvordan og for hvem?

• Sekretariatet & Finansiering
– Skal det være et FN-organ og i givet fald 

hvilket og hvem skal betale?

• Ikrafttrædelse og ratificering

• Beslutningsprocedurer og ændringer

• Overvågning, rapportering og 
overholdelse
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