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Svar Rek. 22/2018, Gemensam Nordisk kraft i förhållandet EU och skogs-

politiken 

1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

 

att arbeta för- och driva på ett gemensamt Nordiskt ställningstagande rörande våra vik-

tiga skogsnäringar, i förhållande till EU. 

 

2. Meddelelse fra Ministerrådet for fiskeri og akvakultur, jordbrug, 
skovbrug og levnedsmidler  

 

De nordiske regeringer har et aktivt samarbejde omkring skovpolitik. Samarbejdet 

pågår i regi af Ministerrådet for fiskeri og akvakultur, jordbrug, skovbrug og levneds-

midler (MR-FJLS). Ministerrådet har 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 skov-

brugsministre 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 re-

gionalt, europæisk og globalt niveau, og identificerer områder hvor samarbejde in-

den for den nordiske skovsektor kan bidrage med løsninger (derfor Nordic Forest So-

lutions) 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.  

 

I 2018 blev der igangsat et nyt initiativ, der sætter fokus på forebyggelse og bekæm-

pelse af skovbrande.  

 

Island kommer under sit formandskab i 2019 at have ”EU-samarbejde” som et fast 

punkt på dagsordenen for embedsmandkomiteen for skovbrug, og hvis nødvendigt 

på MR-FJLS. 

 

De nordiske regeringerne anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 


