MEDDELELSE TIL NORDISK RÅD

Svar Rek. 21/2018, Gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogspolitiken
1.

Rekommandation

Rekommandationen har følgende ordlyd:
Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd
att driva på ett gemensamt Nordiskt ställningstagande rörande våra viktiga skogsnäringar, i förhållande till EU

2.

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd

Nordisk ministerråd har stor opmærksomhed omkring relevante problemstillinger vedrørende skovsektoren i de nordiske lande og EU. Dette gælder både på det generelle
niveau men også om enkelte fordringer, hvor det nordiske samarbejde forventes at giver særlig nordisk nytte.
På det strategiske niveau har MR-FJLS godkendt en nordisk skovstrategi, ”Nordic Forest Solutions”, som kan beskrives som en vejviser for det fremtidige samarbejde inden
den nordiske skovsektor. Den bygger på Selfossdeklarationen fra de nordiske skovbrugsministre i 2008 og løfter frem vigtige udfordringer og de løsninger, som skoven
kan bidrage med. Strategien har som et formål at styrke den nordiske stemme på regionalt, europæisk og globalt niveau, og identificerer områder hvor samarbejde inden for
den nordiske skovsektor kan bidrage med løsninger (derfor Nordic Forest Solutions )
baserede på samarbejde mellem de eksisterende platforme. Dokumentet kan også
tjene som en inspirationskilde for fremtidige implementeringer.
De nordiske ministre har endvidere arbejdet for at påvirke EU’s bioenergipolitik ved at
løfte frem vigtigheden af skoven i bioøkonomi og dens rolle for at nå EU’s klima- og
energimål. En vigtig del af dette arbejde var at sikre, at bæredygtighedskriterierne for
biomasse skulle baseres på et risikobaseret system.
Et sidste eksempel, der kan fremhæves, er at i 2016 holdt embedsmandskomiteen for
jordbrug og skovbrug sit efterårsmøde i Brussel og fik i den anledning drøftet relevante
problemstillinger med EU’s embedsmænd og nordiske repræsentanter ved EU.
Nordic Forest Solutions— låt den nordiska skogsrösten bli hörd — En färdplan för det
framtida nordiska skogssamarbetet.
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Antogs av Nordiska ministerrådet för fiskeri, havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) den 29 Juni 2016
https://nordicforestresearch.org/wp-content/uploads/2018/09/NFS-A5-A4-svenskfinal.pdf

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt.
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