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Bakgrund

• Global skogskonvention
• Klimatförhandlingarna
• Skogen påverkas av beslut inom andra• Skogen påverkas av beslut inom andra 

politikområden: Klimat, Energi, Miljö, ….
• EU- och nationell nivå



Analysuppdraget

a) Grönboken
b) MCPFE:s framtid
c) MCPFE Legally Binding Agreementc) MCPFE Legally Binding Agreement



Grönboken

• Initiativ från KOM, DG Miljö
• Diskutera alternativ för EU-strategi 

skogsskydd och skoglig infoskogsskydd och skoglig info
• Vitboken ”Anpassning till 

kli tfö ä d i ” il 2009klimatförändring”, april 2009
• Miljörådet och inte JordbruksrådetMiljörådet och inte Jordbruksrådet



Grönbok om skogsskydd och g y
skoglig information i EU

• Beskrivning av skogarna inom EU och 
dess funktionerdess funktioner

• Problem som klimatförändringarna kan 
medföra

• Befintliga verktyg för skogsskydde t ga e tyg ö s ogss ydd
• System för skoglig information

Ett t l f å täll i fö ff tli t• Ett antal frågeställningar för offentligt 
samråd



Skogsstyrelsens analys av g y y
grönboken

• Fokus bör vara på hållbart skogsbruk och 
i t k k ddinte skogsskydd

• Skogsskydd – definition? (protection)g y ( )
• Perspektiv från icke skogsbruksländer
• EU gemensamt informationssystem kontra• EU-gemensamt informationssystem kontra 

pan-europeiskt
• Skogen en förnyelsebar resurs



G ö b k i fö lä iGrönboken i förlängningen

• Ökade EU-gemensamma aktiviteter inom 
skogsområdet?skogsområdet?

• Utveckling av EU:s Skogsstrategi och 
Handlingsplanen för skog?Handlingsplanen för skog?

• Vitbok?
• Ramdirektiv för skog/skogsbruk inom EU?
• I den ev fortsatta processen ge möjlighet• I den ev. fortsatta processen - ge möjlighet 

till nationella anpassningar



Grönboken en tidslinjeGrönboken – en tidslinje 

• 1 mars 2010
• 6-7 april Valsaín Spanien• 6-7 april, Valsaín, Spanien
• Diskussion i Rådet (Miljö och Jordbruk)
• 3 juni seminarium i Bryssel under 

”Gröna veckan”
• Juni – troligen EP resolution

Juni rådsslutsatser antagna• Juni – rådsslutsatser antagna
•  31 juli Offentligt samråd



MCPFE/FOREST EUROPE

• Startades 1990
• Fungera som regional process
• Ministerkonferens var 4 5:e år• Ministerkonferens var 4-5:e år
• Tagit fram en rad resolutioner med 

koppling till skogsbruk



MCPFE/FOREST EUROPE

• Utvärdering av MCPFE/FE – ändrade 
förutsättningar sedan start

• Underlag för MCPFE/FE framtid



Utvärderingen

• Staten ingen rådighet att bestämma 
över åtgärder i skogen

• Alltför många aktörer agerat med enAlltför många aktörer agerat med en 
konserverande ansats 
lå l hö dh t fö k häll täll• låg lyhördhet för krav samhällena ställer 
på skog

• från ”policy setter” till ”policy taker”  



Slutsatser
T lt tiTre alternativ;
• Hög-nivå policy processg p y p

Låg nivå policy process• Låg nivå policy process

• Avveckla



Lagligt bindande avtal (LBA)Lagligt bindande avtal (LBA)
• Bakgrundg

– AT initiativ vid förra MCPFE 2007
– Arbetsgrupp ska förbereda underlag för beslut vid MCPFE 

20112011

• Syfte
Ge mer ”kraft” till skog som ett politikområde gentemot andra– Ge mer kraft  till skog som ett politikområde – gentemot andra 
processer men även EU politik och även nationellt

– Underlätta finansiering på nationell nivå
– Främja ett starkare genomförande av SFM i hela Europa
– Fastlägga definitionen av SFM?



AlternativAlternativ 
1 ”B ” k ti ätt li t t till MCPFE1. ”Bara” en konvention som ger rättslig status till MCPFE 

processen samt innefattar en definition av SFM (hållbart 
skogsbruk)

2. Konvention som gör de befintliga MCPFE Resolutionerna 
lagligt bindande (totalt 19 stycken)

– A. Med relativt öppna åtaganden (targets), vilket innebär att ländernaA.  Med relativt öppna åtaganden (targets), vilket innebär att länderna 
själva får sätta upp egna mål i relation till konventionstexten.

– B.  Med relativt strikta åtaganden (targets) vilket innebär att alla länder ska 
uppfylla vissa mål bestämda    på förhand.

3. Konvention som gör befintliga MCPFE Resolutionerna 
SAMT nya element (t.ex. skrivningar om illegal 
avverkning/handel grön offentlig upphandling osv ) lagligtavverkning/handel, grön offentlig upphandling osv.) lagligt 
bindande

– A   …öppna åtaganden
B strikta åtaganden– B  …strikta åtaganden



Slutsatser LBA

• Ingen detaljstyrning
• Mervärde för Sverige tveksamt
• Främja genomförandet av SFM i andra• Främja genomförandet av SFM i andra 

länder/förbättra skogssituationen
• Förstärkt bild av skogssektorn
• Mer kraft till begreppet SFM• Mer kraft till begreppet SFM


