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Småland Blekinge Halland South Sweden:s gemensamma position kring EU:s 

skogsstrategi för 2030  

Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) är ett samarbete mellan fem regioner och två 
lärosäten i södra Sverige. SBHSS:S fem medlemsregioner är skogsrika regioner med en lång tradition 
av att bruka och leva av och i skogen. EU:s ny skogsstrategi för 2030 [COM(2021)572] som lanserades 
i juli 2021 är inte ett juridiskt bindande dokument, men innehåller en rad åtgärder, både lagstiftande 
och icke-lagstiftande, som kommer att ha stor påverka på skogsbruket i våra regioner. SBHSS ser det 
som en självklarhet att nyttjandes av de värden som kommer ur en ansvarsfullt brukad skog kommer 
att spela en nyckelroll för omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.    
 
Europeiska unionens råd och Europeiska Regionkommitténs utskott för naturresurser har antagit 
slutsatser om hur de ser på strategin, med kritik kring framtagandet av strategin (bristande dialog 
mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter, 
skogsbrukssektorn) och balansering av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 
 
SBHSS:s policygrupp för skogsfrågor delar kritiken och anser att det är viktig att skogsrika regioner 

lyfter sina behov för att kunna skydda och bruka skogar på bästa hållbara sätt. 

Småland-Blekinge-Halland ser positivt på europeiskt samarbete i skogsrelaterade frågor där 
skogsägarna ges information, incitament och stöd för hur de kan sköta skogarna på bästa hållbara sätt, 
men ser samtidigt allvarliga brister i hur EU:s nya skogsstrategi beaktar vissa centrala punkter kopplade 
till skogsbruket. Småland-Blekinge-Halland välkomnar mer dialog kring skogsfrågor på europeisk nivå 
och vill vara en naturlig rådgivande part i framtagandet av ny skogsrelaterad EU-policy.  SBHSS har 
därför inom ramen för en nyetablerad policygrupp för skogsfrågor tagit fram ett positionspapper om 
EU:s nya skogsstrategi för 2030, i vilket både positiva och negativa delar och brister i strategin lyfts 
fram. 
 
SBHSS:s gemensamma position kring EU:s nya skogsstrategi för 2030  

Det är positivt med europeiska samarbete i skogsrelaterade frågor där skogsägarna ges information, 

incitament och stöd för att de kan sköta skogarna på bästa hållbara sätt exempelvis i följande områden: 

- finansiella incitament för tillhandahållande av ekosystemtjänster,  

- samarbete och finansiellt stöd i samband med förebyggande åtgärder och bekämpning av 

skadedjur, sjukdomar, stormskador och skogsbränder,  

- ökad forskning framför allt när det gäller anpassning till klimatförändringar,  

- utveckling av gemensam fjärranalys. 

Samtidigt ser vi för våra regioner allvarliga brister i hur EU:s nya skogsstrategi beaktar följande punkter:  

- Småskalig ägarstruktur och betydelsen för samhällsekonomin: 

◦ skogsbruket bidrar till samhällsutvecklingen - att begränsa skogsbruket i våra fem 

regioner, som i stora delar anses hållbart, kommer att leda till en betydande försämrad 

ekonomisk och social situation för många, i synnerhet på landsbygden där 

generationstänkande finns. 



 
 

◦ administrativa krav för små och medelstora företag i skogssektorn ska vara betydligt 

mindre än de som ställs för stora verksamheter. Ägare av små skogsbruk känner ett 

ansvar för att förvalta våra skogar hållbart och det är mer framgångsrikt att stötta, 

snarare än att begränsa dem i deras insatser. 

- Bruk och skydd av skogen: 

◦ I skogsrika regioner med aktivt skogsbruk borde målet vara att uppnå produktionsskog 

med höga naturvärden och biologisk mångfald för att kunna säkerställa hållbart 

producerade produkter som kan ersätta fossila råvaror. Vi förespråkar lokalt 

anpassade skogsskötselmetoder. Återbeskogning ur klimathänseende kan behövas i 

regioner i andra länder där avskogning är och har varit ett problem, regionala 

skillnader behöver beaktas.  

◦ våra skogsrika regioner bidrar mest till att begränsa klimatförändringar när de 

används för att ersätta fossila råvaror, dvs. inte enbart som kolsänka eller till 

kollagring. Vi kan bäst bidra till att binda nytt kol i växande och brukade skogar, att 

lagra kol i träprodukter samt att skapa produkter som ersätter produkter som baseras 

på fossila råvaror (3S-sink, storage, substitution). Eftersom effekten av skogarna som 

kolsänka minskar med skogarnas ålder, är substitutionseffekten i våra regioner med 

snabb växande skogar större än när vi inte brukar våra skogar. 

- Hållbara skogsprodukter 

o Kaskadprincipen bör endast användas som vägledande princip utan vidare reglering. 

EU borde inte förorda enskilda teknologier utan istället möjliggöra framtida ännu 

okända hållbara lösningar med en ökad resurseffektivitet. Vi är kritiska mot 

begränsning av skoglig bioenergi från restprodukter. 

o Vikten av att ersätta fossila råvaror måste erkännas. Restprodukter vid framtagandet 

av långlivade produkter såsom träbyggnation kan användas till mer kortlivade 

produkter. Om skogen endast ska stå, missar vi möjligheten att byta ut fossila råvaror 

mot förnybara.  

 

Vill ni höra mer om skogsbruket i SBHSS:s fem regioner och vår syn på EU:s skogsstrategi och aktuella 

lagförslag, tveka då inte att höra av er till: 

 
Martin Broberg 
EU-handläggare 
Småland Blekinge Halland South Sweden 
Rue du Luxembourg 3, 
1000 Bryssel, Belgien 
+32-492 45 48 92 
Martin.broberg@sbhss.eu 
www.sbhss.eu 
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