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Pressemeddelelse 
 

Luxembourg, den 22. oktober 2015 
 

Ulovlig skovhugst: "Europa bør feje for egen dør", siger EU-
revisorerne 
Bekæmpelse af ulovlig skovhugst er afgørende for at kunne kontrollere klimaforandringer ved at 
reducere udledningen af CO2-emissioner i atmosfæren. Beskyttelse af træer er en af de mest 
effektive måder at hjælpe miljøet på. Kommissionens innovative handlingsplan fra 2003 var derfor et 
velkomment initiativ. Her tolv år senere er resultaterne imidlertid generelt magre, fremgår det af en 
ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret. 

"Fire lande (Grækenland, Ungarn, Rumænien og Spanien) har endnu ikke fuldt ud gennemført EU's 
træforordning, som blev indført for at forhindre ulovligt træ i at komme ind på EU-markedet. Eftersom 
kontrolkæden kun er så stærk som det svageste led på det indre marked, vil der stadig kunne indføres ulovligt 
fældet træ i EU via disse fire lande. Europa har på den anden side fremmet en licensordning for at sikre, at 
træproducerende lande rundt om i verden kun eksporterer lovlige træprodukter. "EU bør i første omgang feje for 
egen dør og foregå med et godt eksempel med hensyn til at bekæmpe ulovlig skovhugst og handel med ulovligt 
fældet tømmer", udtaler Karel Pinxten, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarligt for denne beretning. 

EU-revisorerne undersøgte effektiviteten af de vigtigste aspekter af EU-handlingsplanen om retshåndhævelse, 
god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT). Mellem 2003 og 2013 blev der under 
handlingsplanen tildelt 300 millioner euro til 35 lande. To lande, Indonesien og Ghana, har gjort gode fremskridt 
i retning af at opnå fuld licens for deres tømmer. Men fremskridtene har generelt været meget langsomme, og 
mange lande har kæmpet med at overvinde hindringer for god forvaltning. Det er nu 12 år siden, 
handlingsplanen blev fremlagt, men ingen af partnerlandene har opnået fuld FLEGT-licens. 

Utilstrækkelig planlægning fra Kommissionens side og manglen på klare finansieringsprioriteter for støtten til 
træproducerende lande var vigtige medvirkende årsager til de manglende fremskridt.  

Revisorerne anbefaler, at Kommissionen: 

• fastlægger klare mål og identificerer midlerne til at nå dem 
• fordeler ressourcerne på de træproducerende lande, hvor der kan opnås størst effekt  
• sikrer, at træforordningen gennemføres fuldt ud i alle medlemsstater 
• indfører robuste vurderings- og rapporteringsprocedurer med henblik på at overvåge initiativet 
• anvender velrenommerede private certificeringsorganer. 
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Bemærkninger til redaktører 

Ulovlig skovhugst og den dermed forbundne handel har ikke blot meget alvorlige virkninger for miljøet, 
det fører også til tab af biodiversitet, har en negativ virkning på levevilkårene for folk, der er afhængige 
af skovene, giver næring til korruption og undergraver retsstaten. Det berøver også regeringerne 
meget nødvendige indtægter.  

For så vidt angår miljøvirkninger er reduktion af ulovlig skovhugst en meget effektiv metode til 
mindskelse af CO2-emissionerne sammenlignet med andre klimapolitikker såsom fremme af 
vedvarende energi.  

Kommissionens forslag til en EU-handlingsplan om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel 
på skovbrugsområdet (FLEGT), som blev fremsat i 2003 med det formål at tackle problemet med ulovlig 
skovhugst og handel med produkter herfra, var derfor et velkomment og meget ambitiøst initiativ. 
Hjørnestenen i handlingsplanen er bilaterale aftaler mellem EU og de træeksporterende lande - de 
frivillige partnerskabsaftaler (VPA) om FLEGT - i henhold til hvilke de eksporterende lande forpligter sig 
til kun at handle med træprodukter med lovlig oprindelse.  

Kommissionen har imidlertid ikke udarbejdet en hensigtsmæssig arbejdsplan med klare mål, milepæle 
og et særligt budget i den periode, som handlingsplanen har været gældende. Bistanden er ikke blevet 
ydet til træproducerende lande i overensstemmelse med klare kriterier, og virkningen af støtten blev 
udvandet, fordi der var mange lande, der konkurrerede om støtten. Graden af fremskridt varierer 
betydeligt i de forskellige lande. Men mange har kun taget små skridt i retning af at opnå fuld licens. 
Indonesien har indført sin egen licensordning og håber snart at være berettiget til fuld FLEGT-licens. 
Der blev også gjort vigtige fremskridt hen imod fuld licens i Ghana. Men endnu har ingen lande opfyldt 
betingelserne for fuld FLEGT-licens. 

EU's træforordning, som har til formål at forhindre import eller afsætning af ulovligt træ på EU's 
marked, blev først vedtaget i 2010 og trådte i kraft i 2013. Gennemførelsen i medlemsstaterne har 
været træg, og da revisionen fandt sted, opfyldte seks medlemsstater ikke betingelserne. For nylig er 
Letland og Polen blevet vurderet til at overholde betingelserne, hvilket betyder, at fire lande stadig ikke 
har truffet de nødvendige foranstaltninger. Den delvise gennemførelse af en så vigtig foranstaltning 
sender et dårligt signal til de træeksporterende lande, som har intensiveret deres indsats for 
udelukkende at fælde lovligt træ. EU risikerer derfor at blive anklaget for at være dobbeltmoralsk. 

Kommissionen bør tage hensyn til anbefalingerne i EU-revisorernes beretning og den igangværende 
evaluering af FLEGT-initiativet og undersøge, hvordan den nuværende tilgang kan ændres med henblik 
på at opnå mere håndgribelige resultater.  

Særberetning nr. 13/2015: "EU's støtte til træproducerende lande under FLEGT-handlingsplanen" foreligger nu 
på engelsk (de øvrige sprogudgaver vil foreligge snart). 

 


