Vi bör hålla fast vid rätten att besluta om skogsfrågor nationellt
Ställningstagande av skogsrådens ordförande 29.9.2021

Ordförandena för landskapens skogsråd är oroliga för att EU vill förflytta
allt mer av den skogspolitiska beslutanderätten till Bryssel. Detta strider
mot principen om öppenhet och medborgarnas deltagande, som står
inskriven i EU:s fördrag, konstaterar ordförandena på sitt möte i S:t Michel
29.9.2021.
EU-kommissionens meddelande om den nya skogsstrategin har stark betoning på
stävjande av klimatförändringen, bevarande av den biologiska mångfalden och
möjligheterna att använda skogen för rekreation. De här tyngdpunkterna är viktiga
ur hela världens perspektiv. För Finlands ekonomi, såväl nationellt, regionalt som för
den enskilda skogsägaren, är det fortfarande viktigt att kunna utnyttja skogen
ekonomiskt. Det viktiga är alltså inte något enskilt delområde, utan att skogen
används på ett sätt som är hållbart ur alla synvinklar.
Skogen har en viktig roll i kampen mot klimatförändringen. Skogen och träprodukter
fungerar som kolsänka och kollager. Dessutom ersätter och minskar skogsbiomassa
användningen av fossila råvaror. Man bör fästa uppmärksamhet vid hur man kan
åstadkomma och bevara kolsänkor i länder där skogen har skövlats eller där det
förekommer mycket skogsbränder.

Skogsenergi är hållbar cirkulär ekonomi
Ett mål i EU:s skogsstrategi är att sätten att producera förnybar energi ska bli
mångsidigare. I Finland har den minskade användningen av torv ökat efterfrågan på
trä i energiproduktionen, och kommer att öka den ännu mer framöver. Hållbart och
effektivt producerad skogsenergi kommer att spela en stor roll i energiproduktionen
också i fortsättningen. Största delen av bioenergin produceras så att man effektivt
tar till vara biprodukter från skogsindustrin och skogsvården.
Skogsstrategin tar också upp huruvida det är förnuftigt att producera kortlivade
produkter som cellulosa, papper och kartong. För sina användare är de viktiga och
en del av att på ett hållbart sätt ta vara på träråvaran i sin helhet.

Olika skogar, olika åtgärder
EU:s skogsstrategi tar ställning till skogsvårdsmetoder på detaljnivå när det gäller
förnyelseavverkning. Skogarna skiljer sig från varandra vad gäller naturgeografiska
zoner, trädslag, ekosystemens mångfald och hur skogarna används och har använts
historiskt sett. Därför är EU:s detaljerade reglering på den här punkten svår att
förstå.

Skogsstrategin innehåller också ett stort antal definitioner. Skogarna, skogsägarna,
skogskunskaperna, lagstiftningen och skogsbrukstraditionerna skiljer sig mellan
olika europeiska länder, och därför behöver man fundera noggrant på definitionerna.
Bara begreppet skog är mycket olika i olika länder.

I Finland är vi vana vid den offentliga maktens intresse för skogsfrågor och
vid en aktiv skogspolitik
Våra första skogslagar är från den svenska tiden. Vi har också en lång tradition av
skogsforskning, skogsutbildning och samhälleliga morötter för branschen. En aktiv
skogspolitik och bra skogsvårdsmetoder har bidragit till att vi har bra, växande
skogstillgångar. Skogarnas tillväxt har nästan fördubblats i Finland under de
senaste femtio åren.
Jämfört med den inhemska skogsregleringen är EU:s strategier och bestämmelser
svårtolkade, och beredningen av dem har inte varit öppen eller följt EU:s närhetsoch proportionalitetsprinciper.
Eftersom skogarna och skogsbranschen är olika i olika länder, är det viktigt att
skogspolitiska beslut och åtgärder avgörs på nationell nivå. De strategiska målen
bör man ändå besluta om tillsammans i EU.
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Landskapens skogsråd är regionala samarbetsorgan till Finlands skogscentral. Till
deras uppgifter hör bland annat att göra upp regionala skogsprogram och att främja
samarbete inom de skogsbaserade näringarna och skogssektorn. Skogsråden har
högst 15 medlemmar, som mångsidigt representerar aktörer i skogsbranschen, den
offentliga förvaltningen, föreningar och andra intressegrupper.

