
SV 

 

 
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport. 
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Damijan Fišer – Pressekreterare 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburg 
T: +352 4398-45410  M: +352 621552224 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Pressmeddelande 
ECA/15/06 

Luxemburg den 24 februari 2015 
 

Bekämpning av skogsbränder: EU:s stöd förvaltades inte tillräckligt väl och var 
inte kostnadseffektivt, säger EU:s revisorer 
I en rapport som offentliggörs i dag visar Europeiska revisionsrätten att EU:s finansiering för att 
förebygga skogsbränder och restaurera skogar som skadats av naturkatastrofer eller bränder inte har 
förvaltats tillräckligt väl. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna kan inte visa att de har 
uppnått de avsedda resultaten med stödet på ett kostnadseffektivt sätt, säger EU:s revisorer. 

"Det är viktigt att EU endast finansierar åtgärder som kan ge EU och dess medborgare tydliga och märkbara 
fördelar", sade Nikolaos Milionis, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Kommissionen och 
medlemsstaterna kunde inte på ett tillfredsställande sätt bedöma effekterna av de förebyggande åtgärderna 
eftersom deras ändamålsenlighet inte hade mätts. Vi lämnar rekommendationer om hur situationen kan förbättras 
under den nuvarande finansieringsperioden 2014–2020." 

EU:s revisorer konstaterade att de förebyggande åtgärderna, som stod för mer än 80 % av det stöd på 
1,5 miljarder euro som fanns tillgängligt under perioden 2007–2013, inte var tillräckligt målinriktade. De 
konstaterade att stödet från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) till restaurering av 
skogsbeståndet och införande av förebyggande åtgärder – kallat åtgärd 226 – var inriktat på skogar där risken för 
bränder är medelhög till hög men att det inte finns någon gemensam EU-definition eller några gemensamma EU-
kriterier för att identifiera dessa skogar. Urvalsförfarandena i medlemsstaterna var bristfälliga i olika avseenden: det 
kunde saknas tydliga urvalskriterier eller en ändamålsenlig bedömning av de föreslagna åtgärderna eller så kunde 
det förekomma slarv med vissa riskområden.  

Även om många av de granskade åtgärderna – brandgator, gallring och röjning – i regel bidrog till målen för stödet, 
konstaterade revisorerna fall som inte hade att göra med naturkatastrofer eller bränder utan i stället motiverades 
av andra ekonomiska eller miljörelaterade mål. De upptäckte insatser som inte var lämpade för att uppnå målen för 
åtgärden, medan stödberättigandet hos vissa av de finansierade insatserna inte kunde kontrolleras eftersom 
dokumentation saknades.  

Miljömålen prioriterades inte tillräckligt i urvalsskedet och förbisågs ibland under genomförandet. Revisorerna 
konstaterade också fall med skogsvägar som användes för det ekonomiska utnyttjandet av skogen, vilkas särskilda 
brandförebyggande nytta inte var uppenbar. Den höga vägtäthet som har skapats kan även få negativa 
miljöeffekter. 

Kostnadseffektiviteten garanterades inte på ett tillfredsställande sätt. Revisorerna upptäckte fall där taket för det 
offentliga stödet ofta hade ändrats utan motivering, där standardkostnaderna i en region var betydligt högre än i en 
annan region för liknande åtgärder och där manuellt arbete hade prioriterats framför automatisering med högre 
kostnader som följd. 
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Meddelande till redaktörerna 

I EU finns totalt cirka 180 miljoner hektar skog och annan trädbevuxen mark, vilket motsvarar omkring 42,4 % av 
EU:s totala landareal och är mer än den landareal som används i jordbrukssyfte. Skogar fyller ekonomiska, sociala 
och miljömässiga funktioner och har stor socioekonomisk betydelse: virkesproduktion och träförädling bidrar till 
landsbygdsutvecklingen och skapar miljontals arbetstillfällen, ofta i små- och medelstora landsbygdsföretag. 

Under de senaste 30 åren har i genomsnitt 480 000 hektar skog brunnit i EU varje år. Mer än 95 % av dessa bränder 
orsakades av människan, antingen avsiktligt eller genom allvarlig försummelse. Omkring 85 % av den totala areal 
som skövlats av skogsbränder ligger i Medelhavsområdet och i Portugal. De senaste åren resulterade skogsbränder i 
stora brunna arealer i Portugal 2003 och 2005, i Grekland 2006 och i Spanien 2007. Allvarligt drabbade skogar har 
svårt att återhämta sig till det tillstånd som rådde före branden, särskilt när det gäller biologisk mångfald. 

I särskild rapport nr 24/2014 Förvaltas EU:s stöd till förebyggande och restaurering av skogsskador som orsakats 
av bränder och naturkatastrofer väl? undersökte revisionsrätten huruvida EJFLU-stödet (åtgärd 226) till restaurering 
av skogsbeståndet och införande av förebyggande åtgärder hade förvaltats väl och huruvida kommissionen och 
medlemsstaterna kan visa att man med hjälp av stödet har uppnått de avsedda målen på ett kostnadseffektivt sätt. 

Revisionen omfattade både kommissionen och fem medlemsstater – Österrike, Frankrike (Aquitaine), Italien 
(Basilicata), Slovakien och Spanien (Andalusien) – som stod för över 85 % av de totala utgifterna inom åtgärd 226. 
Huvuddelen av stödet (80 %) gällde förebyggande åtgärder, främst mot bränder. 

Förvaltningen av landsbygdsutvecklingsstödet till restaurering av skogsbeståndet och införande av förebyggande 
åtgärder delas av kommissionen och medlemsstaterna. Medlemsstaterna utarbetar landsbygdsutvecklingsprogram 
på nationell eller regional nivå och genomför dem efter det att kommissionen har godkänt dem.  

EU-revisorerna rekommenderar bland annat att medlemsstaterna  

• ökar stödets miljöskyddseffekt genom att prioritera de miljömässigt mest värdefulla skogarna, såsom Natura 
2000-skogsområden, 

• ser till att endast åtgärder som hänger samman med naturkatastrofer eller bränder får stöd, 

• rapporterar om effekterna av de åtgärder som fått stöd uttryckt i minskat skadeområde och/eller minskat 
antal naturkatastrofer. 

De rekommenderar också bland annat att kommissionen  

• fastställer gemensamma kriterier för skogsområden så att brandrisken kan klassas som låg, medelhög och 
hög, 

• verifierar att medlemsstaterna har infört ett lämpligt kontrollsystem, 

• förbättrar sin övervakning och ser till att medlemsstaterna använder stödet på ett lämpligt sätt. 

 

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda 
revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. 


