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Bekæmpelse af skovbrande: EU-støtten bliver ikke forvaltet tilfredsstillende og er
ikke omkostningseffektiv, siger EU's revisorer
En beretning, som Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) offentliggør i dag, viser, at EU's finansiering
til forebyggelse af skovbrande og genopretning af skove, der er blevet skadet ved naturkatastrofer, ikke er
blevet forvaltet godt nok. Europa-Kommissionen og medlemsstaterne kan ikke påvise, at de tilsigtede
resultater af finansieringen er blevet opnået på en omkostningseffektiv måde, siger EU's revisorer.
"Det er vigtigt, at EU-finansieringen kun går til foranstaltninger, der kan give EU og unionens borgere klare og synlige
fordele," bemærker Nikolaos Milionis, det ansvarlige medlem af Revisionsretten. "Kommissionen og
medlemsstaterne var ikke i stand til at vurdere virkningen af de forebyggende aktioner korrekt, eftersom deres
effektivitet ikke var blevet målt. Vi har fremsat anbefalinger til forbedring af forholdene i den indeværende
finansieringsperiode 2014-2020.”
EU's revisorer konstaterede, at de forebyggende aktioner, som tegnede sig for mere end 80 % af de1,5 milliarder
euro, der var til rådighed i perioden 2007-2013, ikke var tilstrækkelig målrettede. De noterede, at støtten fra Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) til genetablering af potentialet i skovbruget og
indførelse af forebyggende aktioner – "foranstaltning 226" – var målrettet mod skove med middel til høj brandrisiko,
men at der ikke var nogen fælles EU-definition eller -kriterier for identifikation af sådanne skove.
Udvælgelsesprocedurerne i medlemsstaterne var mangelfulde i forskellige henseender, der manglede udtrykkelige
udvælgelseskriterier og en effektiv evaluering af de foreslåede aktioner, eller der var ikke taget hensyn til bestemte
risikoområder.
Selv om mange af de gennemgåede aktioner - brandbælter, udtynding og rydning - generelt bidrog til at opfylde
målene for støtten, fandt revisorerne også aktioner, som ikke havde relation til naturkatastrofer eller brande, men
som var begrundet med andre økonomiske eller miljømæssige mål. De konstaterede også aktioner, hvor
finansieringsmålene ikke var hensigtsmæssige, mens en række af de finansierede foranstaltningers
støtteberettigelse ikke kunne efterprøves, fordi der manglede dokumentation.
Miljømålene havde utilstrækkelig prioritet på udvælgelsesstadiet og blev undertiden overset under gennemførelsen.
Revisorerne konstaterede også tilfælde, hvor det ikke var påvist, at skovveje, der blev brugt i forbindelse med den
økonomiske udnyttelse af skovene, var særlig nyttige som brandforebyggelse. De mange veje, der blev bygget,
kunne også have negative miljømæssige virkninger.
Omkostningseffektiviteten var ikke tilstrækkelig sikret. Revisorerne konstaterede tilfælde, hvor loftet for den
offentlige støtte ofte var blevet ændret uden begrundelse, hvor standardomkostningerne til de samme aktioner var
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væsentlig højere i én region end i en anden, og hvor manuelt arbejde var blevet prioriteret højere end at anvende
maskiner, hvilket medførte højere omkostninger.
Bemærkninger til redaktører
I EU tegner skove og andre skovbevoksede arealer sig for i alt 180 millioner hektar, hvilket svarer til ca. 42,4 % af EU's
samlede areal og er mere end det areal, der anvendes til landbrugsformål. Skovene tjener økonomiske, sociale og
miljømæssige formål og har stor socioøkonomisk betydning: Fremstilling og forarbejdning af træ er med til at udvikle
landdistrikterne og skaber millioner af arbejdspladser, ofte i små og mellemstore virksomheder.
I de seneste 30 år har brande hvert år ødelagt i gennemsnit 480 000 ha skovområder i EU. Over 95 % af disse brande
var forårsaget af mennesker, enten forsætligt eller uagtsomt. Ca. 85 % af det samlede areal, der er blevet ødelagt af
skovbrande, ligger i Middelhavsområdet og Portugal. Nylige skovbrande efterlod store afbrændte områder i Portugal
i 2003 og 2005, i Spanien i 2006 og i Grækenland i 2007. For de alvorligt ramte skove er det en stor udfordring at
genetablere den tilstand, de var i før brandene, især hvad angår biodiversitet.
I denne særberetning (nr. 24/2014), som har titlen "Bliver EU's støtte til forebyggelse og genopretning af skader på
skove som følge af brande og naturkatastrofer forvaltet tilfredsstillende?" undersøges det, om ELFUL's støtte
(foranstaltning 226) til genetablering af potentialet i skovbruget og indførelse af forebyggende aktioner er blevet
forvaltet tilfredsstillende, og om Kommissionen og medlemsstaterne kan påvise, at støtten har opfyldt de tilsigtede
mål på en omkostningseffektiv måde.
Revisionen omfattede både Kommissionen og fem medlemsstater – Østrig, Frankrig (Aquitaine), Italien (Basilicata),
Slovakiet og Spanien (Andalusien) – som tegner sig for mere end 85 % af de samlede udgifter under
foranstaltning 226. Det meste af støtten (80 %) var til forebyggende aktioner, især mod skovbrande.
Landdistriktsstøtten til genetablering af potentialet i skovbruget og indførelse af forebyggende aktioner forvaltes ved
delt forvaltning mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Medlemsstaterne udarbejder landdistriktsprogrammer
på nationalt eller regionalt plan og gennemfører dem, efter at Kommissionen har godkendt dem.
EU-revisorerne anbefaler blandt andet, at medlemsstaterne:
•
•
•

styrker støttens miljøbeskyttelseseffekt ved at prioritere aktioner i de miljømæssigt set mest værdifulde
skove, f.eks. Natura 2000-skovområderne
sikrer, at der kun gives støtte til aktioner, der har relation til naturkatastrofer eller brande
rapporterer tilbage om de reduktioner af skaderne som følge af brande og/eller naturkatastrofer, der er
opnået som resultat af de finansierede aktioner.

De anbefaler blandt andet også, at Kommissionen:
•
•
•

fastsætter fælles kriterier for, hvordan skovområder klassificeres som områder med lav, middel eller høj
brandrisiko
kontrollerer, at medlemsstaterne har etableret et hensigtsmæssigt kontrolsystem
forbedrer sin overvågning for at sikre, at medlemsstaterne bruger finansieringen hensigtsmæssigt.

Revisionsrettens særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner
vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.
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