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European Green Deal - EUs grønne giv
• 17 september 2020

Climate Target Plan

• 08 juli 2020

EU strategies for energy system integration and hydrogen

• 20 mai 2020

EU Biodiversity Strategy for 2030

• 20 mai 2020

Farm to fork strategy

• 11 mars 2020

Circular Economy Action Plan

• 10 mars 2020

European Industrial Strategy,

• 4 mars 2020

European climate law

• 14 januar 2020

European Green Deal Investment Plan and
the Just Transition Mechanism

• 11 desember 2019

European Green Deal
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Skogen i EUs grønne giv (før EUs skogstrategi 2030)
• Skog i hovedsak inkludert i
forslag til strategier og
reguleringer med
hovedformål å bevare
biologisk mangfold eller
redusere klimagassutslipp.
• Målene har
gjennomgående andre
formål enn
virkesproduksjon

“Klar for 55”
Forslagene til nytt regelverk
for klima og energi bygger på
EUs grønne giv. Særlig viktig
for jord- og skogbruk er
forslagene for:
• Arealbruk og skog
• Innsatsfordelingen (ikkekvotepliktig sektor)
• Fornybar energi
og
• EUs skogstrategi 2030

European Commission 2021

EUs skogstrategi 2030 -hovedområder
Levende distrikter og skogbasert bioøkonomi
Bekjempe klimaendringer, reversere tap av biologisk mangfold og sikre økosystemer i
skog
Rapportering, datainnsamling og overvåkning
Forskning og innovasjon
Endringer i organiseringen av skogspørsmål i EU
Implementering og styrking av eksisterende regelverk

EUs skogstrategi 2030
• Av 63 mål i strategien er 44 begrunnet i klimagassreduksjon eller tilpasning til
klimaendringer
• Øvrige mål er rettet mot biologisk mangfold, fornybar energi, bioøkonomi og
bygdeutvikling
• Mål og tiltak gjennomføres i regelverk for klima, miljø og fornybar energi mm.
• EU har formelt ikke en skogpolitikk, men konsekvensen er likevel en sterk påvirkning
av rammene for skogbruk i alle medlemsland og i Norge – skogbruket styres gjennom
andre sektorer.

Hvor finner vi skogen i EUs grønne giv?
• Strategi for biologisk mangfold (2020)
• Strategi for landbruks- og matsektoren (Farm2Fork 2020)
• EUs skogstrategi (2021)
• Revidert fornybardirektiv (2021 og i forhandlinger + Repower EU 2022)
• Nytt klimaregelverk for arealbrukssektoren (LULUCF 2021 og i forhandlinger)
• Finansiering av bærekraftig vekst – Taksonomien (2021 + løpende gjennomføringsregelverk)
• Bærekraftige karbonkretsløp (Sustainable Carbon Cycles)
– Sertifisering av karbonopptak (Q4 2022 deretter forhandlinger)
– Carbon Farming initiative (2022)
• Avskogingsforordningen ( 2021 og i forhandlinger)
• EU rammeverk for skogregistreringer og strategiske planer ( Forslag ventet Q2 2022 deretter
forhandlinger)
• ++ f.eks industristrategi, sirkulær økonomi, nytt regelverk for bygg mm.

Bærekraftige karbonkretsløp (Sustainable Carbon Cycles)

• Europakommisjonen vil i 2022 foreslå et rammeverk for sertifisering av
karbonopptak med tilknyttet system for måling, rapportering og verifisering.
• Utvikle systemer for «carbon farming» – som Kommisjonen ser på som en grønn
forretningsmodell for jord- og skogbruk (betaling for økosystemtjenester)

Forslag til regelverk for avskogingsfrie produkter
• Forslag til regelverk for avskogingsfrie produkter (2021)
• Formål
– Sikre at produktene som omsettes på EU markedet ikke bidrar til avskoging
– Redusere klimagasutslipp assosiert med slike produkter med minst 32 mt/år
– Redusere avskoging (lovlig og ulovlig) drevet av behov for jordbruksarealer

• Regelverket erstatter EU timber regulation (EUTR) som er innlemmet i EØS-avtalen

Rammeverk for skogregistreringer og strategiske planer
Begrunnelse fra Europakommisjonen:
• Behov for harmonisert og sammenlignbar informasjon om skogressursene i Europa.
• Utviklingen av skogressursene har grenseoverskridende konsekvenser
• Sammenhengende registrering og rapportering er nødvendig i arbeidet med å
redusere klimagassutslipp
• Viktig med åpen og enhetlig informasjon for handel med skogprodukter og utvikling
av nye forretningsmodeller for betaling for økosystemtjenester.
Forslag til regelverk i 2022. Endelig regelverk ventet i 2023.

EUs grønne giv og norsk skogbruk - Oppsummering
• Skogen er sentral i EUs grønne giv og styres gjennom politikkutvikling i andre
sektorer (klima, biologisk mangfold, sirkulærøkonomi, fornybar energi, finans mm)
• Denne politikken er ikke alltid konsistent på tvers av sektorer. Det blir en utfordring
for skogsektoren.
• Skog og arealbruk er avgjørende for å nå målet om netto-null i 2050.
• Bærekraftig skogbruk «redefineres»
• Utfordringer der forslagene avviker fra gjeldende norsk regelverk
• Utfordringer knyttet til EU-regelverk som ikke er tatt inn i EØS-avtalen -og forståelsen
av EØS-avtalens virkeområde
• EU har ingen felles skogpolitikk – men EUs grønne giv blir likevel en av de viktigste
faktorene for skogbrukets vilkår og muligheter framover.
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