Offentligt samråd om en ny EU-skogsstrategi
Fält märkta med * är obligatoriska.

Inledning
I sitt meddelande Den europeiska gröna given från december 2019 slår kommissionen fast en ambitiös
vision om att EU ska bli en hållbar och klimatneutral ekonomi 2050. Kommissionen tillkännagav också att
den med utgångspunkt i strategin för biologisk mångfald fram till 2030 kommer att utarbeta en ny EUskogsstrategi för hela skogscykeln som ska främja de många tjänster som skogarna tillhandahåller.
Strategin har som främsta mål en effektiv beskogning och bevarande och återställande av skog i EU, för att
bidra till att öka upptaget av koldioxid, minska frekvensen och omfattningen av skogsbränder och andra
risker och främja bioekonomin, med full respekt för sådana ekologiska principer som gynnar den biologiska
mångfalden.
EU:s skogsstrategi kommer att göra det möjligt för skogssektorn att bidra till kommissionens nya prioritering
att bygga upp en ny tillväxtmodell genom den europeiska gröna given, vilket även innefattar stöd till
landsbygdsområden. Skogsfrågor är relevanta för många av EU:s politikområden, så det finns ett behov av
en omfattande strategi för att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt.
Strategin kommer också att hjälpa EU att infria sina internationella åtaganden och kommer att utgöra
grunden för en tydlig, enhetlig och heltäckande strategi för skogar. Detta kommer att ge EU ett starkare
ledarskap internationellt (inom ramen för FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling, Parisavtalet,
konventionen om biologisk mångfald och konventionen för bekämpning av ökenspridning). Meddelandet
Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar från 2019 utgör ramen för EU:s
globala insatser, och detta måste avspeglas på ett lämpligt och enhetligt sätt i den nationella politiken.
Genom detta offentliga samråd ber vi privatpersoner och organisationer att bidra till utarbetandet
av den nya EU-skogsstrategin och ge sina synpunkter på möjliga mål och åtgärder.
Syftet med samrådet är att inhämta berörda parters åsikter om utmaningar och möjligheter med våra
skogar, särskilt vad gäller klimat, biologisk mångfald, landsbygdsområden och socioekonomiskt välstånd,
hantering av katastrofrisker, EU:s stödinstrument, skogsindustrier, EU:s globala ledarskap och EU:s mål att
plantera tre miljarder träd före 2030.
Samrådet kommer att inriktas på EU-området, och kompletterar därigenom resultaten från Eurobarometerundersökningen om den nuvarande rollen och fördelarna med EU:s skogar och de verksamheter som slås
fast i meddelandet Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar.
Andra offentliga samråd genomförs parallellt om ”markanvändning, förändrad markanvändning och
skogsbruk - översyn av EU-reglerna” och EU:s nya strategi för markskydd.
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Instruktioner för frågeformuläret
Detta samråd består av några inledande frågor om din profil, följt av ett frågeformulär i två delar. Du kan
välja att endast fylla i den första delen och du är inte tvungen att besvara alla frågor i
frågeformuläret.
Den första delen av frågeformuläret syftar till att inhämta synpunkter och information från alla
privatpersoner och organisationer som är intresserade av den nya skogsstrategin och Europas skogar.
Den andra delen riktar sig också till privatpersoner och organisationer, men innehåller mer detaljerade
frågor per ämnesområde. Den delen är fullständigt frivillig och du kan välja att inte besvara den alls eller
endast besvara vissa avsnitt.
I slutet av frågeformuläret ber vi dig att lämna eventuella ytterligare kommentarer, dokument och
principförklaringar, ta upp relevanta frågor som inte omfattas av formuläret och ge eventuell allmän
återkoppling om enkäten i sig.

Om dig
* Vilket

språk svarar du på?

Bulgariska
Danska
Engelska
Estniska
Finska
Franska
Grekiska
Iriska
Italienska
Kroatiska
Lettiska
Litauiska
Maltesiska
Nederländska
Polska
Portugisiska
Rumänska
Slovakiska
Slovenska
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Spanska
Svenska
Tjeckiska
Tyska
Ungerska
* Vem

företräder du eller svarar du som?
Universitet/högskola eller forskningsinstitut
Branschorganisation
Företag/företagarorganisation
Konsumentorganisation
EU-medborgare
Miljöorganisation
Medborgare i ett land utanför EU
Icke-statlig organisation
Offentlig myndighet
Fackförening
Annat

* Förnamn

* Efternamn

* E-postadress

(offentliggörs inte)

* Tillämpningsområde

Internationell nivå
Lokal nivå
Nationell nivå
Regional nivå
* Förvaltningsnivå
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Lokal myndighet
Lokalt organ
* Förvaltningsnivå

Parlament
Myndighet
Organ
* Organisationens

namn

högst 255 tecken

* Organisationens

storlek

Mikro (1-9 anställda)
Liten (10-49 anställda)
Medelstor (50-249 anställda)
Stor (minst 250 anställda)
Nummer i öppenhetsregistret
högst 255 tecken
Kontrollera om din organisation är registrerad i EU:s öppenhetsregister. Det är ett frivilligt register över
organisationer som vill påverka EU:s beslutsfattande.

* Ursprungsland
Från vilket land kommer du/din organisation?

Afghanistan

Färöarna

Lettland

SaintBarthélemy

Åland

Fiji

Libanon

Saint Kitts och
Nevis

Albanien

Filippinerna

Liberia

Saint Lucia

Algeriet

Finland

Libyen

Saint-Martin

Amerikanska

Förenade

Liechtenstei

Saint-Pierre-et-

Jungfruöarna

Arabemiraten

n

Miquelon

Amerikanska

Förenade

Litauen

Saint Vincent

Samoa

kungariket

och
Grenadinerna
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Andorra

Förenta staterna

Luxemburg

Salomonöarna

Angola

Förenta

Macao

Samoa

Madagaskar

Sankt Helena,

staternas mindre
öar
Anguilla

Frankrike

Ascension och
Tristan da
Cunha
Antarktis

Franska Guyana

Malawi

San Marino

Antigua och

Franska

Malaysia

São Tomé och

Barbuda

Polynesien

Argentina

Gabon

Maldiverna

Saudiarabien

Armenien

Gambia

Mali

Schweiz

Aruba

Georgien

Malta

Senegal

Australien

Ghana

Marocko

Serbien

Azerbajdzjan

Gibraltar

Marshallöar

Seychellerna

Príncipe

na
Bahamas

Grekland

Martinique

Sierra Leone

Bahrain

Grenada

Mauretanien

Singapore

Bangladesh

Grönland

Mauritius

Sint-Maarten

Barbados

Guadeloupe

Mayotte

Slovakien

Belarus

Guam

Mexiko

Slovenien

Belgien

Guatemala

Mikronesien

Somalia

Belize

Guernsey

Moçambique

Spanien

Benin

Guinea

Moldavien

Sri Lanka

Bermuda

Guinea-Bissau

Monaco

Sudan

Bhutan

Guyana

Mongoliet

Surinam

Bolivia

Haiti

Montenegro

Svalbard och
Jan Mayen

Bonaire, Sint

Heardön och

Eustatius och

McDonaldöarna

Montserrat

Sverige

Myanmar

Sydafrika

Saba
Bosnien och
Hercegovina

Honduras

/Burma
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Botswana

Hongkong

Namibia

Sydgeorgien
och
Sydsandwichöa
rna

Bouvetön

Indien

Nauru

Sydkorea

Brasilien

Indonesien

Nederländer

Sydsudan

na
Brittiska

Irak

Nepal

Syrien

Iran

Nicaragua

Tadzjikistan

Brunei

Irland

Niger

Taiwan

Bulgarien

Island

Nigeria

Tanzania

Burkina Faso

Isle of Man

Niue

Tchad

Burundi

Israel

Nordkorea

Thailand

Caymanöarna

Italien

Nordmakedo

Tjeckien

Jungfruöarna
Brittiska
territoriet i
Indiska oceanen

nien
Centralafrikanska

Jamaica

republiken

Nordmarian

Togo

erna

Chile

Japan

Norfolkön

Tokelauöarna

Clipperton

Jemen

Norge

Tonga

Colombia

Jersey

Nya

Trinidad och

Kaledonien

Tobago

Cooköarna

Jordanien

Nya Zeeland

Tunisien

Costa Rica

Julön

Oman

Turkiet

Curaçao

Kambodja

Österrike

Turkmenistan

Cypern

Kamerun

Östtimor

Turks- och
Caicosöarna

Danmark

Kanada

Pakistan

Tuvalu

De franska

Kap Verde

Palau

Tyskland

territorierna i
södra Indiska
oceanen och
Antarktis
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Demokratiska

Kazakstan

Palestina

Uganda

Djibouti

Kenya

Panama

Ukraina

Dominica

Kina

Papua Nya

Ungern

republiken Kongo

Guinea
Dominikanska

Kirgizistan

Paraguay

Uruguay

Ecuador

Kiribati

Peru

Uzbekistan

Egypten

Kokosöarna

Pitcairnöarn

Vanuatu

republiken

a
Ekvatorialguinea

Komorerna

Polen

Västsahara

Elfenbenskusten

Kongo

Portugal

Vatikanstaten

El Salvador

Kosovo

Puerto Rico

Venezuela

Eritrea

Kroatien

Qatar

Vietnam

Estland

Kuba

Réunion

Wallis och
Futuna

Eswatini

Kuwait

Rumänien

Zambia

Etiopien

Laos

Rwanda

Zimbabwe

Falklandsöarna

Lesotho

Ryssland

EU-kommissionen kommer att offentliggöra alla svar på detta offentliga samråd. Du kan välja om du vill att
dina uppgifter offentliggörs eller om du vill förbli anonym när dina svar offentliggörs. Av öppenhetsskäl
offentliggörs alltid svarandekategori (t.ex. näringslivsorganisation, konsumentorganisation, EUmedborgare), ursprungsland samt organisationens namn, storlek och nummer i öppenhetsregistret.
Din e-postadress offentliggörs aldrig. Välj det integritetsalternativ som passar dig bäst.
Standardalternativ utifrån den svarandekategori som valts
* Ange

den eller de sektorer som du är verksam i som privatperson eller som

organisation:
mellan 1 och 3 alternativ

Jordbruk och/eller jordbruksråvaror
Biologisk mångfald och/eller miljö
Klimatförändring
Katastrofriskhantering
Energi
Trädodling
Skogsbruk
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Jakt
Skogsindustri
Andra industrier (t.ex. byggindustrin)
Skogscertifiering
Hälsa
Turism
It och digitalisering
Mänskliga och/eller arbetstagares rättigheter
Investeringar och finansiering
Medier och kommunikation
Stadsplanering och/eller annan markplanering och utveckling
Annat (förklara närmare i fältet nedan).
Kommentarer

Vilken anknytning har du till skogsfrågor?
Jag är skogsägare.
Jag är skogsförvaltare.
Jag forskar om skogar.
Jag investerar i skogar.
Jag är beroende av skogen för min försörjning.
Jag arbetar inom skogsindustrin.
Jag arbetar med grönområden i stadsnära områden eller i stadsområden,
även med träd.
Jag rör mig ofta ute i skogen (av hälsoskäl, välbefinnande, naturobservation
…).
Annat (förklara närmare i fältet nedan).
Kommentarer

* Vill

du vara anonym eller offentlig?

EU-kommissionen kommer att offentliggöra svaren på detta offentliga samråd. Du kan välja om du vill vara
anonym eller inte.
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Anonym
Den svarandekategori som du använde för detta samråd, ditt ursprungsland
och dina svar kommer att offentliggöras i sin ursprungliga form. Ditt namn
kommer inte att offentliggöras. Lämna inte några personuppgifter i själva
svaren.
Offentlig
Ditt namn, den svarandekategori som du använde för detta samråd, ditt
ursprungsland och dina svar kommer att offentliggöras.
* Vill

du vara anonym eller offentlig?

EU-kommissionen kommer att offentliggöra svaren på detta offentliga samråd. Du kan välja om du vill vara
anonym eller inte.

Anonym
Endast organisationens uppgifter offentliggörs: Den svarandekategori som
du använde för detta samråd, namn, nummer i öppenhetsregistret, storlek
och ursprungsland för den organisation för vars räkning du svarar, samt dina
svar kommer att offentliggöras i sin ursprungliga form. Ditt namn kommer
inte att offentliggöras. Lämna inte några personuppgifter i själva svaren om
du vill förbli anonym.
Offentlig
Organisationens uppgifter och den svarandes uppgifter offentliggörs: Den
svarandekategori som du använde för detta samråd, namn, nummer i
öppenhetsregistret, storlek och ursprungsland för den organisation för vars
räkning du svarar samt dina svar kommer att offentliggöras. Ditt namn
kommer också att offentliggöras.
Jag samtycker till reglerna om skydd av personuppgifter

DEL 1
Dina åsikter om de möjliga målen och åtgärderna för den nya EUskogsstrategin
I sin färdplan för den nya EU-skogsstrategin fastställer kommissionen ett antal särskilda möjliga mål och
åtgärder som skulle kunna ingå i strategin. Syftet med detta avsnitt är att inhämta kvantitativ återkoppling
om dessa mål och åtgärder för att se vilka alternativ som allmänheten föredrar och samla in ytterligare
förslag.
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Rangordna den relativa betydelsen av följande mål och åtgärder för den nya EU-skogsstrategin:

För att vårda de skogar vi har bör den nya EU-skogsstrategin …
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

* … förbättra skyddet och återställandet för att uppfylla
EU:s mål för biologisk mångfald och klimatmålen och
minska förlusten av skogstäcket, samtidigt som alla
återstående primärskogar och urskogar i EU skyddas
noggrant.
* … bevara kollagren och öka EU:s kolsänkor i skogar,
skogsmarker och i produkter från avverkad skog.
* … förbättra förebyggandet av katastrofrisker och
skador och säkerställa skogens motståndskraft mot
frekvensen och omfattningen av skogsbränder och
andra naturliga risker samt säkerställa skogens hälsa
med tanke på de föränderliga klimatförhållandena och
miljöförstöringen.
* … stödja återställandet av skadade områden och
utarmade ekosystem, med hänsyn till förväntade
klimatförhållanden.
* … säkerställa en hållbar förvaltning av alla skogar i
EU, maximera utnyttjandet av skogarnas många
funktioner och samtidigt stärka deras produktiva
kapacitet.
* Annat (förklara närmare i fältet nedan).

Kommentarer

För att planera framtidens skogar bör den nya EU-skogsstrategin främja …
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

* … beskogning och plantering av träd med hjälp av en
färdplan för plantering av minst tre miljarder
ytterligare träd i EU före 2030 enligt strategin för
biologisk mångfald fram till 2030, med full respekt för
ekologiska principer, för att bidra till klimatneutralitet,
den cirkulära ekonomin och biologisk mångfald.
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* … anpassning av skogar till klimatförändringarna och
förbättra deras motståndskraft mot framtida
utmaningar, bland annat genom ökade insatser för
bevarande och användning av trädens genetiska
mångfald.
* … nya utbildningar, färdigheter och jobb som
avspeglar skogarnas många funktioner.
* … landsbygdsutveckling, inbegripet lokala företag
och värdekedjor, för att utnyttja skogarnas många
funktioner.
* … innovativa skogsbaserade tjänster och produkter
med låg miljöpåverkan som ersätter kolintensiva
tjänster och produkter.
* … en stark forsknings- och innovationsagenda för att
förbättra vår kunskap om skogar och optimera
skogarnas sammansättning, struktur, förvaltning och
användning, även för bioekonomin.
* Annat (förklara närmare i fältet nedan).

Kommentarer

För att förvalta befintliga och nya skogar kommer det att vara viktigt att den nya EUskogsstrategin …
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

* … har en stark och inkluderande styrningsram som
engagerar alla berörda parter.
* … främjar en starkare samordning mellan nationell
skogspolitik och målen för den europeiska gröna
given.
* … förbättrar och harmoniserar övervakningen av
skogar för att visa att hållbart förvaltade skogar kan
bidra på ett effektivt sätt till EU:s mål samt förbättrar
utbudet och ökar efterfrågan på skogstjänster.
* … säkrar finansiering, även av forskning, förbättrar
användningen av EU-medel och medel från nationella
budgetar samt privata medel och säkerställer en
enhetlig användning av de olika
finansieringsinstrumenten (den gemensamma
jordbrukspolitiken, Horisont Europa,
sammanhållningspolitiken, Life osv.).
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* … främjar innovativa finansieringsincitament, bland
annat betalning för ekosystemtjänster och
resultatbaserade system (koldioxidlagring), för
skogsförvaltare som tillhandahåller miljönyttigheter
som koldioxidbindning eller fördelar för den biologiska
mångfalden, även genom skydd och återställande av
skogar.
* … förbättrar kommunikationen och dialogen om
skogar och deras funktioner, med hänsyn till
gränssnittet mellan landsbygds- och stadsområden.
* … säkerställer konsekvens med internationella
åtaganden och förstärker EU:s internationella
ledarskap (FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling,
Parisavtalet, konventionen om biologisk mångfald och
konventionen för bekämpning av ökenspridning,
Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 20152030).
* Annat (förklara närmare i fältet nedan).

Kommentarer

DEL 2
Valfria frågor om olika skogsaspekter (du behöver inte besvara alla frågor)

HOT MOT OCH UTMANINGAR FÖR SKOGARNA I EU
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Fråga 1 Rangordna följande hot mot och utmaningar för skogarna i Europa.
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

Nuvarande förekomst av naturkatastrofer och
extrema händelser
(t.ex. skogsbränder, torka, stormar).
Uppskattade risker för skogar till följd av
klimatförändringarna
(t.ex. naturkatastrofer, extrema händelser och
långsamma starteffekter, såsom förändringar i
bioklimatiska zoner, nederbörd, markerosion).
Skadedjur och sjukdomar som drabbar träd.
Sårbarhet hos enartsplanteringar och enartsbestånd.
Förlust av biologisk mångfald och skogar med högt
bevarandevärde samt förstöring av ekosystem.
Invasiva främmande arter
(en invasiv främmande art är en art som introduceras
utanför sitt naturliga utbredningsområde som kan
överleva och sedan föröka sig, vars introduktion eller
spridning har konstaterats hota eller negativt inverka
på biologisk mångfald och relaterade
ekosystemtjänster).
Förlust av skog (dvs. avskogning) och fragmentering
av skogar till följd av intensiv infrastrukturutveckling,
urbanisering osv.
Avsaknad av eller dålig planering av förvaltningen,
där man inte tar hänsyn till alla tjänster som skogarna
tillhandahåller.
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Ohållbara skogsförvaltningsmetoder
(t.ex. storskalig kalhuggning, avverkningsskador,
markkompaktering, överdriven användning av
bekämpningsmedel/ogräsbekämpningsmedel).
Olaglig avverkning.
Obalanserade lokala viltbestånd som skadar
skogarna.
Avfolkning av landsbygdsområden och nedläggning
av skogsbruk/jordbruk, som leder till avsaknad av
eller dålig skogsförvaltning.
Brist på kompetent arbetskraft och problemet att
skogsarbete inte är ett särskilt attraktivt yrke
(t.ex. hårt arbete, låg inkomst eller låga intäkter,
begränsade investeringsmöjligheter).
Konkurrerande efterfrågan på skogsresurser och
ekosystemtjänster
(t.ex. ökad efterfrågan på virke och träbaserade
produkter, skydd av biologisk mångfald, rekreation,
koldioxidbindning, minskning av katastrofrisker).
Annat (förklara närmare i fältet nedan).
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Kommentarer

SKOGAR FÖR SOCIALT OCH EKONOMISKT VÄLSTÅND I
LANDSBYGDSOMRÅDEN
Många människor är beroende av skogen för sin försörjning och många skogsägare och skogsförvaltare,
landsbygdssamhällen och jordbrukare får en del av sin inkomst från skogen.

Fråga 2 Vad anser du bör göras för att se till att skogarna fortsätter att ge
landsbygdssamhällen försörjning och inkomster?
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

Öka de ekonomiska och sociala möjligheter som
skogarna erbjuder landsbygdssamhällen.
Tillhandahålla finansiella incitament för anpassning
av skogar till klimatförändringarna och förbättra
skogarnas motståndskraft och koldioxidbindning.
Tillhandahålla finansiella incitament för skydd av
skogars biologiska mångfald och återställande av
skog, t.ex. betalningar för ekosystemtjänster
[t.ex. vattenrening, skydd mot översvämningar och
jordskred, kontroll av markerosion, nedkylning av
städer].
Stöd för återhämtning av skog efter katastrofer.
Främja kvalificerade arbetstillfällen och bättre
utbildning av lokalbefolkningen.
Förbättra rådgivningstjänsterna och stödet för utbyte
av god praxis och kunskap samt livslångt lärande.
Belöna samhällen som genomför hållbar
skogsförvaltning och sprida framgångshistorier (t.ex.
genom logotyper, priser eller annat).
Stödja lokala och hållbara inköp av skogsvirke och
andra biologiska råvaror från skogen (t.ex. kork).
Öka möjligheterna till skapande av inkomst från andra
biologiska produkter från skogen och skogstjänster
[t.ex. svamp, bär, vilt och kulturtjänster som inriktas
på fritid, hälsa, rekreation, utbildning och själsligt
välbefinnande].
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Stödja innovativa och lokala skogskooperativ, små
och medelstora företag och industrier (främja tillträde
till marknader och värdekedjor med träprodukter och
andra biologiska produkter från skogen samt
skogstjänster med mervärde).
Främja och gynna samarbete och kunskapsutbyte
mellan skogsägare.
Stödja digitaliseringen av förvaltning och användning
av skogar (planering, genomförande, övervakning
och utvärdering).
Investera i infrastruktur för att stödja en hållbar
skogsförvaltning, förebyggande och hantering av
katastrofer och skogsskydd samt utnyttja skogarnas
ekonomiska och sociala möjligheter för
landsbygdsområden.
Uppmuntra till dialog om skogsfrågor mellan olika
berörda parter.
Annat (förklara närmare i fältet nedan).

Kommentarer

SKOGAR FÖR KLIMAT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
EU:s skogar är mycket viktiga för att bevara den biologiska mångfalden och begränsa klimateffekterna
genom koldioxidbindning, men klimatförändringarna skapar samtidigt ett ökat tryck på skogarna. Skogarna
måste förvaltas på ett hållbart sätt, förbättras både kvalitativt och kvantitativt och aktivt anpassas till de
beräknade klimatförändringarna så att de på ett effektivt sätt kan bidra till att uppnå EU:s klimatmål och mål
för biologisk mångfald.

Fråga 3 Vilka särskilda insatser och åtgärder bör främjas i EU-skogsstrategin för att
förbättra skogens mångfald, anpassa skogarna till klimatförändringarna och stärka
koldioxidbindningen?
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

Öka EU:s skogsareal genom beskogning och
återbeskogning, med hänsyn till ekologiska och
klimatrelaterade aspekter.
Hjälpa skogsägare och skogsförvaltare att kartlägga
och hantera sina klimatrelaterade risker, även
finansiella risker.

16

Återställa skadade och utarmade skogar.
Öka andelen skyddad skogsareal för att bevara och
återställa biologisk mångfald.
Förvalta skyddade skogar mer effektivt så att de
uppnår sina naturbevarandemål.
Öka andelen variationsrika skogar med olikåldriga
träd och blandade arter.
Förbättra skogars och träds genetiska mångfald.
Ge företräde åt inhemska trädarter och ursprung och
/eller arter som är bättre lämpade för framtida
klimatförhållanden.
Skydda skogsmarker och förebygga markförstöring,
särskilt av kolrika marker
[t.ex. genom att begränsa användningen av
avverkningsmaskiner, förändra avverkningsplanerna,
behålla skogstäcket i erosionsbenägna marker och
avrinningsvägar, lämna avverkningsspill på plats och
undvika avverkning av hela träd].
Öka användningen av skogsbruksmetoder som
främjar biologisk mångfald
[t.ex. genom att öka antalet torrakor och träd som
fungerar som livsmiljöer och minska användningen av
bekämpningsmedel och gödselmedel].
Främja långsiktiga virkesprodukter och användningen
av dessa och ersätta fler kolintensiva material
[t.ex. bygg- och renoveringsprodukter,
konsumentprodukter].
Vidta åtgärder för att anpassa efterfrågan på och
förbrukning av virke till skogarnas hållbara
produktionskapacitet.
Ge skogsbrukare och andra berörda aktörer bättre
rådgivning, information, verktyg och tillämpningar för
skydd, återställande och anpassning av skog.
Förbättra skogsövervakningen på lokal nivå för att
förbättra spårningen av kollager och biologisk
mångfald.
Stimulera forskning och innovation kring bästa praxis
för att stärka koldioxidbindning, anpassning och
skogars biologiska mångfald.
Annat (förklara närmare i fältet nedan).

Kommentarer
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STÖD OCH INSTRUMENT PÅ EU-NIVÅ OCH NATIONELL
NIVÅ
Fråga 4 Vad bör göras för att underlätta tillgången till och förbättra användningen
av EU-medel och nationella medel för skogsförvaltning och skogsrelaterade
verksamheter?
Till exempel jordbruk och landsbygdsutveckling, forskning, Life, sammanhållningspolitiken och politiken för regional
utveckling, InvestEU-programmet, faciliteten för återhämtning och resiliens och bidrag från EU:s
civilskyddsmekanism.
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

Minska den administrativa bördan och underlätta
villkoren för tillgång till finansiering.
Mer aktivt främja finansieringsmöjligheter för att öka
medvetenheten.
Hjälpa lokala och regionala aktörer att ansöka om
finansiering.
Nationella och regionala myndigheter bör prioritera
skogar i budgettilldelningen och budgetutgifterna i
landsbygdsutvecklingsprogram, finansiering av
sammanhållningspolitiken, InvestEU-programmet osv.
Se till att finansieringsmöjligheterna motsvarar
skogarnas och skogssektorns behov och göra det
möjligt att hantera dem lokalt.
Öka EU:s medfinansieringssats för skogsprojekt och
åtgärder.
Ge medlemsstaterna fler möjligheter att använda
statligt stöd inom skogsbrukssektorn.
Ta fram nya finansieringsinstrument för skogar.
Annat (förklara närmare i fältet nedan).

Kommentarer
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SKOGSRELATERADE UTMANINGAR FÖR
SKOGSBRUKSINDUSTRIER
Fråga 5 Vilka är de största skogsrelaterade utmaningarna för skogsindustrisektorn i
ditt land och/eller i EU i dag?
Mycket
utmanande

Utmanande

Något

Inte

Vet

utmanande

utmanande

inte

Det saknas kompetent arbetskraft.
De skogspolitiska målen och
regelverket är otydliga.
Tillgången på virkesresurser är
begränsad.
Det råder konkurrens mellan
bioenergi och annan användning
av trä för biomassa.
Det saknas information om
effektiva normer som säkerställer
hållbara inköp.
De saknas prispremier för hållbara
produkter.
Värdekedjans behov måste
anpassa till de tillgängliga
skogsresurserna i EU
[t.ex. små egendomar,
oregelbunden försörjning,
variationer i arter, kvaliteter och
mått, variationsrika bestånd,
spridning av lövträd i en del länder].
Det saknas tydlig, jämförbar och
uttömmande information om
situationen för EU:s skogsresurser
och rådande trender.
Annat (förklara närmare i fältet
nedan).

Kommentarer

FRÄMJA TRÄPRODUKTER
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Fråga 6 Vad kan göras för att främja ökad användning av hållbara träprodukter och
förbättra återvinningsgraden för sådana produkter?
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

Hjälpa konsumenterna att välja genom bättre
information om träprodukters miljöavtryck jämfört med
andra produkter som inte är av trä.
Förbättra utbytet av bästa praxis och främja utbildning
om hållbar användning av träprodukter (t.ex. för
arkitekter).
Stödja forskning om nya och innovativa träprodukter.
Förbättra kommunikationsmetoderna och lyfta fram
exempel på hållbar skogsförvaltning i försörjningen av
råvaror för träprodukter.
Kvantifiera det ekonomiska värdet av träprodukters
bidrag till koldioxidbindning, t.ex. med certifikat för
koldioxidborttagning.
Främja användningen av lokala och hållbara
träprodukter i offentliga upphandlingskontrakt.
Främja investeringar i förbättrad utformning av
träprodukter som underlättar återvinning och
återanvändning.
Uppmuntra användning av återvunnet material i
träprodukter.
Främja hållbara träprodukter genom att ändra
reglerna för redovisning av deras
koldioxidlagringskapacitet i de nationella klimatmålen.
Annat (förklara närmare i fältet nedan).

Kommentarer

CERTIFIERING OCH MÄRKNING
Det finns flera certifierings- och märkningssystem för träprodukter i EU. Vi vill undersöka hur välkända och
användbara de är för att hjälpa konsumenter eller företag att fatta sina köpbeslut
[t.ex. certifieringssystemen FSC och PEFC och märkningssystemen EU-miljömärket och miljölednings- och
miljörevisionsordningen (Emas)].
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Fråga 7 I vilken utsträckning känner du till eller använder verktyg som certifierar
skogsprodukters hållbarhet (skogscertifiering, produktmärkning)?
högst 1 alternativ

Jag känner inte till några märknings- eller certifieringssystem för
skogsbruksbaserade produkter.
Jag litar inte på de befintliga märknings- eller certifieringssystemen och vill
att EU gör något åt det.
Jag köper alltid certifierade skogsbruksprodukter med märkningar som visar
att de kommer från hållbara källor.
Jag köper märkta/certifierade produkter om prisskillnaden inte är stor jämfört
med icke-certifierade produkter.
Certifiering/märkning är ibland ett viktigt krav som styr mitt beslut att köpa en
produkt.
I mina köpbeslut är jag mer benägen att lita på certifierade produkter från
EU-skogar.
Kommentarer

INFORMATION OCH ÖVERVAKNING AV SKOGAR PÅ EUNIVÅ
Skogar tillhandahåller många tjänster och många sektorer är beroende av dem, samtidigt som hoten mot
skogarna förvärras av klimatförändringarna. I strategin för biologisk mångfald fram till 2030 förklarar
kommissionen därför att det är nödvändigt att ”få en bättre bild av hälsotillståndet för Europas skogar”. I
detta sammanhang finns det planer på att utveckla skogsinformationssystemet för Europa (Fise).

Fråga 8 Vad bör göras för att förbättra skogsuppgifterna och kunskapen om och
övervakningen av EU:s skogar?
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

Förbättra skogsinformationssystemet för Europa
(Fise) så att det blir ett EU-skogsövervakningssystem
som integrerar uppgifter om klimat, biologisk
mångfald, motståndskraft och risker samt
ekonomiska och sociala uppgifter.
Bedöma klimatriskerna för skogar och deras
sårbarhet.
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Förbättra och harmonisera övervakningen av skogars
hälsotillstånd, skadedjur och sjukdomar och andra
skogsrelaterade risker.
Förbättra övervakningen av skogsbiomassa.
Förbättra övervakningen av skogars biologiska
mångfald, inbegripet genetisk mångfald, och
tillgången till rumsliga analyser
(t.ex. kartor över lövträdsnivåer, kartor över skyddade
livsmiljöer i skogar).
Regelbundet ta fram kortfattade analyser om viktiga
frågor
(t.ex. specifika trädarters motståndskraft, resultat av
viktiga vetenskapliga artiklar, användning av
skogsbiomassaresurser).
Utarbeta mer djupgående bedömningar av skogars
ekosystemtjänster.
Bättre utnyttja Copernicusdata för att övervaka
skogarna i EU (t.ex. genom diversifiering och ett mer
regelbundet tillhandahållande av skogsprodukter).
Fortsätta arbetet med att harmonisera nationella
skogsinventeringar.
Underlätta integreringen av fjärranalysdata med
skogsinventeringar och andra fältbedömningar.
Förbättra styrningen av Fise och göra sakkunniga och
andra berörda aktörer från medlemsstaterna
delaktiga i den framtida utvecklingen av Fise.
Annat (förklara närmare i fältet nedan).

Kommentarer

SÄKERSTÄLLA KONSEKVENS MED INTERNATIONELLA
AVTAL OCH VISA GLOBALT LEDARSKAP
Den framtida skogsstrategin kommer att hjälpa EU att infria sina internationella åtaganden och kommer att
utgöra grunden för en tydlig, enhetlig och heltäckande strategi för skogar. Detta kommer att ge EU ett
starkare ledarskap internationellt (inom ramen för agenda 2030 för hållbar utveckling, Parisavtalet,
konventionen om biologisk mångfald och konventionen för bekämpning av ökenspridning). Meddelandet
Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar (2019) utgör ramen för EU:s globala
insatser, och detta måste avspeglas på ett lämpligt och enhetligt sätt i den nationella politiken.
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Fråga 9 För att säkerställa konsekvens med internationella avtal och stödja EU:s
internationella ledarskap bör den nya EU-skogsstrategin …
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

i relevanta forum framföra EU:s ståndpunkter,
metoder och värden till förmån för en hållbar
skogsförvaltning världen över.
främja erfarenheter och lärdomar som gjorts på EUnivå.
säkerställa konsekvens mellan EU:s inrikespolitik och
handelsavtal.
säkerställa konsekvens mellan EU:s
utvecklingssamarbete, internationella samarbete och
grannskapspolitik.
stärka det internationella samarbetet för att
genomföra FN:s strategiska plan för skog 2017-2030.
Annat (förklara närmare i fältet nedan).

Kommentarer

PLANTERA MINST TRE MILJARDER YTTERLIGARE TRÄD
I EU FÖRE 2030
Träd är en källa till många fördelar - de ger ren luft, absorberar koldioxid från atmosfären, ger livsmiljöer
och skyddar vår ekonomi, försörjning och fysiska och psykiska välbefinnande. Den nya skogsstrategin
kommer att inbegripa en färdplan för plantering av minst tre miljarder ytterligare träd i EU före 2030.

Fråga 10 Var och i vilket syfte bör de tre miljarder ytterligare träden planteras?
högst 4 alternativ

Beskogning av produktiv jordbruksmark.
Beskogning av utarmad mark
[t.ex. områden som drabbats av erosion och jordskred, områden med risk för
ökenbildning, områden som tidigare har avskogats och/eller överutnyttjats,
förorenade industri- eller gruvanläggningar, annan utarmad mark].
Trädplantering i de övre delarna av avrinningsområden för att försena och
minska översvämningar nedströms.
Trädplantering på gräsmarker (utom gräsmarker med högt naturvärde).
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Trädplantering i stadsnära områden eller stadsområden.
Trädplantering för skogsjordbruk, bland annat fruktodlingar.
Trädplantering som landskapselement för att främja anslutbarhet (häckar,
rader av träd, skogsdungar osv.).
Trädplantering längs infrastrukturkorridorer (vägar, vattenvägar osv.).
Trädplantering som ett led i återställande av skog.
Annat (förklara närmare i fältet nedan).
Kommentarer

Fråga 11 Vilka är de största utmaningarna med att plantera ytterligare träd i ditt
land?
Mycket
utmanande

Utmanande

Något

Inte

Vet

utmanande

utmanande

inte

Hitta lämpliga platser i
stadsområden och stadsnära
områden.
Hitta lämpliga platser i
landsbygdsområden.
Trädodlingarnas kapacitet att
producera och tillhandahålla de
material som behövs.
Brist på kompetent arbetskraft.
Brist på administrativa tjänster och
stöd- och rådgivningstjänster.
Säkerställa växtskydd och genetisk
mångfald i trädodlingar.
Förutse framtida klimatförhållanden
och koppla ihop detta med trädarter
/genotyper.
Hinder för gränsöverskridande
produktion och överföring av
skogsodlingsmaterial (särskilt för
klimatanpassning).
Finansiella resurser för plantering
och underhåll i stadsnära områden
och stadsområden.
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Finansiella resurser för plantering
och underhåll i
landsbygdsområden.
Förlust av värdefull jordbruksmark
efter omställning till skogsmark (t.
ex. alternativkostnader).
Lokal acceptans och/eller
administrativa förfaranden.
Säkerställa att marken fortsätter att
vara planterad med träd under en
lång tid framöver.
Ogynnsamma klimatförhållanden (t.
ex. vattenbrist).
Annat (förklara närmare i fältet
nedan).

Kommentarer

Fråga 12 Hur kan EU uppmuntra en bredare användning av skogar för allas hälsa
och välbefinnande?
Mycket
viktigt

Viktigt

Mindre

Inte

Vet

viktigt

viktigt

inte

Främja ökad användning av medel för verksamheter
som främjar hälsa och välbefinnande (t.ex. ekoturism,
förbättrat tillträde till skogar i stadsområden och
stadsnära områden, rekreation osv.).
Öka medvetenheten om skogars hälsofördelar.
Främja mer forskning om skogar och deras
hälsofördelar.
Uppmuntra skogsrelaterade utbildningsmöjligheter.
Främja utbyte av bästa praxis och andra
informationsinsatser om skogarnas många funktioner.
Underlätta allmänhetens tillgång till alla typer av
skogar.
Annat (förklara närmare i fältet nedan).

Kommentarer
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Fråga 13 Konsumenterna får allt fler möjligheter att kompensera för
koldioxidutsläppen från sina inköp (flygningar, konserter osv.) genom att betala ett
tillägg som ett privat företag sedan använder för att plantera träd i EU eller på
annat håll. Har du någonsin gjort detta?
Du kan bara ange ett svar.

Ja, jag har ofta kompenserat för en del av min växthusgaspåverkan med
trädplanteringssystem.
Ja, jag har ibland kompenserat för en del av min växthusgaspåverkan med
trädplanteringssystem.
Nej, men jag funderar på att göra det.
Nej, för jag tror inte att några träd kommer att planteras.
Nej, för jag tror inte att träden kommer att övervakas under en tillräckligt lång
period.
Nej, det har jag inte.
Kommentarer

YTTERLIGARE ÅTERKOPPLING
Om du vill lämna fler synpunkter (t.ex. en ståndpunkt) eller ta upp någon aspekt som frågeformuläret inte
täcker, kan du ladda upp dokument här.
Det uppladdade dokumentet kommer att offentliggöras tillsammans med dina svar. Svaren är den viktigaste
delen av detta samråd. Dokumenten är frivilliga och fungerar som ytterligare bakgrund för att vi bättre ska
förstå dina synpunkter.

Ytterligare information och kommentarer.

Ladda upp dina ytterligare dokument här.
Bara filer av typen pdf,txt,doc,docx,odt,rtf är tillåtna

26

27

