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P iti 2007/08 108Proposition 2007/08:108
En skogspolitik i takt med tiden

Internationellt skogligt samarbete:g g

• utveckla de svenska insatserna
• upprätta strategisk handlingsplan
• inrätta forum för förankring av det g

internationella arbetet vid Regeringskansliet
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Strategisk handlingsplan 2008
• fastställa organisationsstruktur & 

personella resurserp
• klargöra vilka svenska intressen & 

ståndpunkter som ska bevakas & drivasp
• tydliggöra prioriteringar för att åstadkomma 

effektivitetsvinster & för ett proaktivt & p
svenskt agerande

• inrätta forum för förankringinrätta forum för förankring
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S bb t kli i d tSnabb utveckling inom det 
skogspolitiska området i Europa

• speglar det ökade fokus på globala speglar det ökade fokus på globala 
skogsfrågor          
(UNFCCC, CBD etc.)(UNFCCC, CBD etc.)

• ett antal andra politikområden påverkar 
k f å di kt ll i di kt å d tskogsfrågorna direkt eller indirekt på det 

europeiska planet                           
( iljö kli t i j db k h d l t )(miljö, klimat, energi, jordbruk, handel etc.)
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fortsättning…fortsättning…
• EU-kommissionens aktivitet inom det 

skogsområdet ökarskogsområdet ökar
- t.ex. grönboken om skogsskydd och skoglig 
information

• Forest Europe (f.d. MCPFE) 
i framkant, dock mera tidskrävande process jmf 

d EUmed EU 
- 2007 AT förslag om paneuropeisk 
skogskonvention (LBA)g ( )
- 2008/2009 utvärderingen av Forest Europes framtid
- Ministerkonferensen juni 2011 beslut om 
skogskonvention eller icke rättsligt bindandeskogskonvention eller icke rättsligt bindande 
alternativ
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De olika processernas tidsplan
• Den paneuropeiska skogskonventionen

- beslut om Forest Europes framtid =- beslut om Forest Europes framtid = 
ministerkonferensen i juni 2011

- om skogskonvention =
ratificering & ikraftträdande ca 2014 – 2015

- om icke rättsligt bindande förändring = 
torde gå snabbare men s agaretorde gå snabbare men svagare
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fortsättning tidsplan…g p
• EU-kommissionens grönbok

ff tli t åd t 31 j li 2010- offentligt samråd t.o.m. 31 juli 2010
- analys av det offentliga samrådet hösten 
2010
- ytterligare tankar om åtgärder i form av enytterligare tankar om åtgärder i form av en 
vitbok ev. vintern 2010/2011

konkret åtgärdsförslag ev hösten 2011- konkret åtgärdsförslag ev. hösten 2011
- uppdatering av EU:s 

d i i t t fö k f å ksamordningsinstrument för skogsfrågor kan 
ev. vara en snabbare åtgärd
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Projekt ”framtida skogspolitiska j g p
inriktningen inom EU och i den 
paneuropeiska regionen”paneuropeiska regionen

• Vidareutveckla 2008 års strategiska• Vidareutveckla 2008 års strategiska 
handlingsplan för internationella 
skogsfrågor

• Avgränsning Forest Europes framtid, 
skogskonvention och EU kommissionensskogskonvention och EU-kommissionens 
grönbok om skogsskydd och skoglig 
information och uppdateringen av befintliga pp g g
skogliga samordningsinstrument inom EU
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Förutsättningarna för att lägga fast 
en kompassriktning
• Skogspolitiska frågor är en nationell g p g

angelägenhet i enlighet med 
subsidaritetsprincipen

• Innebörden av en paneuropeisk 
skogskonvention

• Om inte en skogskonvention, vilken är Forest 
Europes framtid?
EU k i i ikt d ö b k• EU-kommissionens avsikt med grönboken

• Tidsplanen för de olika EU- och paneuropeiska 
processernaprocesserna

• Kartan kan komma att förändras snabbt
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Kompassriktningen

• Behov av förnyelse av EU:s 
skogsbruksstrategi och handlingsplan omskogsbruksstrategi och handlingsplan om 
skog?

• Kan utmaningarna som EU-kommissionen & 
vissa andra MS ser tas om hand genom en 
uppdatering av skogsbruksstrategin och 
handlingsplanen?

• Hur kan Forest Europe få en ökad relevans?
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