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Vägval för den svenska skogssektorn? 
Hur ska Sverige agera i det europeiska samarbetet? 

KSLA 26 maj 2010-05-26 
 

Sammanfattning av seminariet – Björn Lundgren. 
 
• Inledningsvis, och i min egenskap av ordförande i KSLAs Kommitté för Internationella 

Skogsfrågor (KIS), som organiserat mötet, vill jag tacka alla deltagare och 
föredragshållare för ett mycket intressant seminarium. Det har på ett tydligt sätt visat var 
de europeiska skogsfrågorna befinner sig i dag, och hur dessa kan påverka Sverige. Dessa 
frågor har många gånger under de senaste 10 åren varit i fokus för möten anordnade av 
KIS här på KSLA: 

 
o Redan 2001, mindre än två år efter att kommittén bildats, anordnade vi 

tillsammans med KSLAs EU-kommitté, ett seminarium med titeln ”EU och EMU 
– broms eller draghjälp för skogen?” 

o År 2004 anordnades seminariet ”Synpunkter på en framtida skogspolitik i EU – 
vilken väg bör svenskt skogsbruk välja?” 

o Året därefter, 2005, hölls seminariet ”Behöver vi en europeisk och global 
skogspolitik?” Samma år anordnades en informationsträff om ”European Forest 
Sector Outlook Study”. 

o År 2008 anordnades en serie seminarier tillsammans med KSLAs Energikommitté, 
varav två direkt berörde europeiska frågor: ”Effekten av EUs energipolitik på 
svenskt jord- och skogsbruk” och ”Förnybar energi – möjligheter att klara EUs 
mål”. 

o Slutligen, inför Sveriges ordförandeskap i EU, anordnades i juni 2009 seminariet 
”EU, skogen och det svenska ordförandeskapet”. 

o Vi avser att fortsätta att bevaka, diskutera och informera om de europeiska 
skogsfrågorna. Inte minst genom det nyligen inrättade Sekretariatet för 
Internationella Skogliga Frågor vid KSLA kommer vi att ha ökade möjligheter 
att förstärka denna bevakning. 

o Ett första steg i detta är den skrift som delats ut i dag – ”Skogspolicy på pan-
europeisk och EU-nivå – en översikt” – som sammanställts av Lisa Holmgren för 
sekretariatet inför detta seminarium (och är en del i en sammanställning av alla 
internationella skogsprocesser och konventioner som beräknas vara färdig till 
hösten).  

 
• Till dagens seminarium: där Åke Barklunds välkomst- och inledningstal omedelbart tog 

upp en väsentlig aspekt av möjligheterna att bedriva någon form av gemensam europeisk 
skogspolitik. Han berättade om ett besök hos en portugisisk skogsbonde, vars skog, eller 
snarare spridda trädbevuxna skogsdungar, användes för uppfödning av tjurar, produktion 
av kork, pinjenötter och brännved, samt för betald camping och andra friluftsaktiviteter. 
Kontrasten till en svensk skogsägares produktion av timmer och massaved satte fokus på 
det faktum att förutsättningar och målsättningar med skogar och skogsbruk väsentligt 
skiljer sig mellan olika delar av Europa, något som i stort sett all talare vid seminariet 
återkom till. 

 
• Sten Nilsson redovisade en ingående extern utvärdering av ”Ministerkonferensen för 

skydd av Europas skogar” (MCPFE efter dess engelska förkortning), eller ”Forest  
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Europé” som det vid årsskiftet bytt namn till. Utvärderingen var det första som den snart 
20 år gamla MCPFE genomgått. Att inte ha regelbundna och oberoende utvärderingar kan 
enligt Sten ha varit skadligt för processen och MCPFE:s arbete. IIASA var positiv till 
mycket av arbetet inom MCPFE, men pekade i flera av sina observationer också på ett 
starkt behov för MCPFE att förstärka sin organisation, sina mål, och relevansen och 
effektiviteten i sitt sätt att arbeta. I en kommentar från MCPFE indikeras att 
utvärderingens alla rekommendationer inte helt gillas, och Sten noterade att lite gjorts som 
antyder att man börjat genomföra rekommendationerna.  

 
• Skogsstyrelsens konsekvensanalys (beställd av Jordbruksdepartementet) av Forest Europe 

(MCPFE) och EU-kommissionens grönbok om skydd av skog och informationssystem 
redovisades av Björn Merkell. Han konstaterade att skillnaderna är mycket stora mellan 
Nord- och Sydeuropa på hur skogar sköts och vad man har för målsättningar med sin 
skötsel. Det är därför viktigt att man betonar att subsidiaritetsprincipen fortsätter att gälla i 
skogsfrågor. Han avslutade med att säga att de förslag som åter börjar läggas fram om en 
bindande skogskonvention för Europa, t.ex. inom Forest Europe och som antydningar i 
EU-kommissionens grönbok, skulle ha ett tveksamt mervärde för Sverige.  

 
• Christofer Fjellner gav en mycket insiktsfull och intressant beskrivning av hur 

skogsfrågorna hanteras i EU-parlamentet, och betonade att intresset för skogsfrågor är 
begränsat, eftersom skogen inte är ett EU-gemensamt område som jordbruk och fiske är. 
Han berättade också om ”dragkampen” inom Kommissionen och i Parlamentet, mellan 
miljö- och jordbruksinstitutioner och kommittéer, om var skogsfrågor hör hemma. Han 
rekommenderade den svenska skogssektorn att vara klara över var en europeisk 
skogsdiskussion bör ha för utgångspunkter, vad vi vill åstadkomma, och sedan driva 
frågorna hårt och länge (att helt enkelt ”tjata”). För egen del ansåg han att det faktum att 
utgångspunkterna i skogsdiskussionen oftast är baserade på reella eller förmenta ”hot” 
mot skogen – klimat, illegal avverkning och handel, förlust av biodiversitet, mm (men 
aldrig hotet av för mycket lagstiftning!) – är kontraproduktivt. Mycket bättre att basera 
sina utgångspunkter i skogens potentiella ekonomiska och miljömässiga nytta.  Han 
påpekade också att, vare sig vi vill det eller inte, tyder mycket på att vi går mot en policy 
för skogsfrågor, som delar av miljö-, jordbruks/landsbygds-, och handelsfrågor. 

 
• I sin kommentar till de tre huvudtalarna, antydde Lovisa Hagberg att WWF har en mer 

positiv inställning till en ”legally binding agreement” (LBA) i Europeiska skogsfrågor än 
de andra talarna och institutionerna närvarande. Hon tryckte på behovet att klargöra vad 
en sådan konvention skall innehålla, hur den skall implementeras och för vem den skall 
gälla (stater, enskilda skogsägare). WWF:s fokus i skogsfrågor är mer på ekosystem och 
kollektiva tjänster än på produktion. Inte för att produktion är oviktigt men för att man 
anser att det ligger utanför WWF:s mandat och kompetens. 

 
• Från det familjeägda skogsbrukets perspektiv är helhetssynen, uthålligheten och 

förutsägbarheten i skogsfrågorna väsentliga förklarade Lennart Ackzell. Han betonade 
betydelsen av lokal policy i skogsfrågor, ibland inte bara nationell utan även sub-nationell 
policy. För skogsägarna bör subsidiaritetsprincipen förbli grunden för behandlingen inom  
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EU av skogliga frågor. Detta och en fortsatt fri handel med skogliga produkter är en av 
Europas livsnerver. 

 
• Mårten Larsson började med att visa en karta (från EFI) av skogarnas utbredning i 

Europa vilken klart visar Nordens och Rysslands helt dominerande betydelse i 
skogsarealhänseende. Han tryckte också på kopplingen av skogarnas ekonomiska 
betydelse i Norden och tyckte att denna aspekt ofta kommer bort i de europeiska och 
internationella diskussionerna om skog, som alltför mycket domineras av miljö- och 
klimatfrågor i dag – även skogsbruk och skogsindustri verkar behöva ”skyddas” i dag! 
Återigen betonades från Skogsindustrin behovet av nationell lagstiftning och att EU 
fortsätter att respektera att skogsfrågor lyder under subsidiaritetsprincipen. 

 
• Under rubriken ”kompassriktning för Sverige” avslutade Lars Olsson från 

Jordbruksdepartementet kommentarerna till föredragen. Han berättade om regeringens och 
departementets stärkta arbete med internationella och europeiska skogsfrågor, bl.a. att 
man har förstärkt den internationella analysenheten på departementet från 2 ½ tjänster till 
snart 7 stycken, etablerandet av ett ”forum för förankring”, och lansering av projektet 
”framtida skogspolitiks inriktning inom EU och paneuropeiska skogsregionen”. Han 
betonade avslutningsvis att Sveriges synpunkt är att skogspolitik är en nationell 
angelägenhet.  

 


