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Luxemburg den 4 oktober 2021

EU:s skogsstrategi har gett
positiva
men
begränsade
resultat
Skogsarealen i EU har ökat under de senaste 30 åren, men samtidigt håller skogarnas tillstånd på
att försämras. Hållbara förvaltningsmetoder är avgörande för att bevara den biologiska
mångfalden och hantera klimatförändringarna i skogarna. I en särskild rapport från Europeiska
revisionsrätten om EU:s skogsstrategi för 2014–2020 och EU:s centrala politiska åtgärder på
området påpekar revisorerna att Europeiska kommissionen kunde ha vidtagit kraftfullare
åtgärder för att skydda EU:s skogar på områden där EU har full behörighet att agera. Till exempel
hade den kunnat göra mer för att bekämpa olaglig avverkning och inrikta skogsbruksåtgärder för
landsbygdsutveckling bättre på den biologiska mångfalden och klimatförändringarna.
Skogsområden får mycket lägre finansiering från EU:s budget än jordbruket, trots att skogen och
jordbruket upptar nästan lika stora arealer. EU:s finansiering till skogsbruket utgör mindre än 1 %
av budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken och är inriktad på stöd till
bevarandeåtgärder och stöd för plantering och återställande av skogsmark. 90 % av EU:s
finansiering till skogsbruket anslås via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).
”Skogarna har många funktioner och fyller olika miljömässiga, ekonomiska och sociala syften, och
arbete pågår med att fastställa ekologiska gränser, exempelvis när det gäller användningen av
skog för energiändamål”, säger Samo Jereb, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för
rapporten. ”Skogarna kan fungera som viktiga kolsänkor och bidra till att minska
klimatförändringarnas effekter, såsom skogsbränder, stormar, torka och minskad biologisk
mångfald, men bara om de är i gott skick. Det är Europeiska kommissionens och medlemsstaternas
ansvar att intensifiera åtgärderna och se till att skogarna blir motståndskraftiga.”
Revisorerna konstaterade att centrala politiska åtgärder på EU-nivå är inriktade på den biologiska
mångfalden och klimatförändringarna i skogarna, men att de har begränsad effekt. Till exempel
förekommer fortfarande olaglig avverkning, trots att det enligt EU:s timmerförordning är förbjudet
att släppa ut olagligt avverkat timmer och olagliga trävaruprodukter på EU-marknaden. Det finns
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brister i medlemsstaternas sätt att verkställa timmerförordningen och ändamålsenliga kontroller
görs sällan, inte ens av kommissionen. Fjärranalyser (jordobservationsdata, kartor och geotaggade
fotografier) erbjuder stora möjligheter till kostnadseffektiv övervakning av utbredda områden,
men kommissionen använder dem inte konsekvent.
EU har antagit flera strategier för att ta itu med den ogynnsamma statusen för den biologiska
mångfalden och bevarandestatusen i EU:s skogar. Revisorerna konstaterade dock att kvaliteten på
bevarandeåtgärderna för dessa skogliga livsmiljöer fortfarande är problematisk. Trots att 85 % av
de utvärderingar som gjorts av skyddade livsmiljöer tyder på dålig eller ogynnsam bevarandestatus
syftar de flesta bevarandeåtgärder enbart till att upprätthålla snarare än återställa statusen. I vissa
beskogningsprojekt noterade revisorerna att det förekom kluster av monokultur där en blandning
av olika arter skulle ha förbättrat den biologiska mångfalden och stärkt skogens motståndskraft
mot stormar, torka och skadedjur.
Revisorerna drar slutsatsen att landsbygdsutvecklingsåtgärder har haft liten inverkan på skogarnas
biologiska mångfald och motståndskraft mot klimatförändringar, delvis på grund av de blygsamma
utgifterna för skogar (i praktiken 3 % av de totala landsbygdsutvecklingsutgifterna) och brister i
åtgärdernas utformning. Enbart det faktum att det finns en skogsbruksplan – ett villkor för att
erhålla finansiering från Ejflu – innebär små garantier för att medlen kommer att användas till
miljömässigt hållbar verksamhet. Dessutom mäter inte EU:s gemensamma övervakningssystem
skogsbruksåtgärdernas effekter på den biologiska mångfalden eller klimatförändringarna.
Bakgrundsinformation
EU har godkänt internationella avtal (FN:s konvention om biologisk mångfald och Agenda 2030 för
hållbar utveckling med dess mål 15) och måste därför uppnå ett antal mål som är direkt kopplade
till den biologiska mångfalden i skogar. Dessutom ska EU enligt EU-fördragen verka för en hållbar
utveckling i Europa. I rapporten State of Europe’s Forests för 2020 drogs dock slutsatsen att
tillståndet för skogarna i Europa i allmänhet försämras, och andra rapporter och uppgifter från
medlemsstaterna bekräftar att bevarandestatusen för EU:s skogar blir allt sämre.
Kommissionen presenterade EU:s nya skogsstrategi i juli 2021.
Särskild rapport 21/2021 EU:s ekonomiska stöd till den biologiska mångfalden och kampen mot
klimatförändringar i EU:s skogar: positiva men begränsade resultat finns på revisionsrättens
webbplats (eca.europa.eu).
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