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BILAG II 
 

Anbefalede tiltag til medlemsstaternes myndigheder, erhvervsliv og civilsamfund 
 
 

Medlemsstaternes myndigheder opfordres til at:  

- Udarbejde og gennemføre nationale strategier og handlingsplaner for skovrydning og skovforringelse, herunder: 
o oplysningskampagner og samarbejde med relevante virksomheder  
o frivillige tilsagn om at støtte Kommissionens målsætninger, navnlig med hensyn til at mindske EU's 

efterspørgsel efter produkter fra forsyningskæder forbundet med skovrydning og skovforringelse 
o tiltag til øget gennemsigtighed i forsyningskæderne. 

- Støtte partnerlandene i deres indsats for at: 
o styrke de relevante politiske og lovgivningsmæssige rammer 
o styrke innovative finansieringsinstrumenter såsom grønne obligationer 
o forbedre ordningerne med betaling for økosystemydelser  
o tilskynde deres nationale banksektorer til at støtte investeringer i bæredygtigt landbrug og skovbrug og i 

bæredygtig infrastruktur. 
- Inden for rammerne af udviklingssamarbejdet: 

o sikre, at finansiel støtte ikke bidrager til skovrydning og skovforringelse 
o øge støtten til bæredygtigt landbrug, skovlandbrug, agroøkologi og anden form for klimarobust/økologisk 

landbrug, herunder smålandbrugere, for at sikre bæredygtighed i værdikæderne inden for land- og skovbrug 
o støtte forvaltning af beskyttede skovområder, bæredygtig skovforvaltning og indsatsen for at genoprette 

nedbrudte skove, herunder skovrejsning og -genplantning 
o bakke op om beskyttelsen af lokalsamfunds og oprindelige folks rettigheder samt støtte en styrket 

jordforvaltning og retshåndhævelse. 
- Fortsætte med aktivt at samarbejde med andre lande og vigtige interessenter i en multilateral kontekst, f.eks. inden 

for rammerne af multilaterale miljøaftaler, politiske processer og fora, såsom FN-agenturer og -komitéer, om at 
støtte vedtagelsen og gennemførelsen af forpligtende tilsagn og bestemmelser om at standse skovrydning og 
skovforringelse. 

- I højere grad indarbejde bestemmelser om bæredygtige værdikæder i handelsaftaler, med særligt fokus på 
skovrydning, inden for rammerne af OECD og andre relevante fora. 

- Bidrage til forskning og innovation, der har til formål at standse skovrydning og skovforringelse, via nationale 
finansieringsprogrammer og EU-støtteprogrammer. 

- Støtte både det internationale og bilaterale samarbejde og samarbejdet med relevante forskningsinstitutioner 
og -organisationer, der beskæftiger sig med skovrydning og skovforringelse. 

Erhvervslivet opfordres til at: 
 

- Afgive frivillige tilsagn om at støtte målsætningen i denne meddelelse, navnlig med hensyn til at mindske forbruget 
af produkter fra forsyningskæder forbundet med skovrydning og skovforringelse og med hensyn til øget 
gennemsigtighed i forsyningskæderne. 

- Integrere skovrydningsspørgsmål i tiltag vedrørende virksomheders sociale ansvar/ansvarlig forretningsskik. 
- Støtte fremskridt i retning af en bæredygtig arealanvendelse og et mindsket pres på skovene. 
- Støtte investeringer i bæredygtig skovforvaltning samt i genopretning og genplantning af nedbrudte skovlandskaber 

og -økosystemer. 
- Øge indsatsen for at styrke og beskytte oprindelige folks og lokalsamfunds rettigheder, herunder jord- og 

skovbesiddelsesrettigheder samt arbejdstagerrettigheder. 
- Forpligte sig aktivt til samt gennemføre integrerede, grænseoverskridende tiltag til at standse skovrydning og 

skovforringelse. 
- Udvide samarbejdet og partnerskaberne med internationale råvareorganer, relevante initiativer og vigtige 

interessenter om at bekæmpe skovrydning og skovforringelse. 
- Sikre, at investeringer ikke bidrager til skovrydning og skovforringelse, samt bidrage til øget gennemsigtighed. 
- Øge støtten til forskning og innovation på områder af direkte relevans for opfyldelsen af målsætningerne i denne 

meddelelse og gøre større brug af overvågnings- og sporbarhedsværktøjer i hele forsyningskæden. 
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Civilsamfundet opfordres til at: 
 

- Aktivere sine netværk for at skabe øget opmærksomhed omkring skovrydning og skovforringelse samt fremme 
målsætningerne i denne meddelelse. 

- Bakke op om beskyttelsen af lokalsamfunds og oprindelige folks rettigheder, herunder jord- og 
skovbesiddelsesrettigheder, ved at yde støtte til særlige faciliteter, civilsamfundsorganisationer, jord- og 
menneskerettighedsforkæmpere og deltagerorienterede processer samt ved at yde ekspertise og udveksle god praksis 
på området. 

- Spille en aktiv rolle i forbindelse med integrerede, grænseoverskridende tiltag til at standse skovrydning og 
skovforringelse. 

- Skabe fortsat opmærksomhed omkring problematikken med skovrydning og skovforringelse i alle relevante 
internationale fora. 

- Bidrage til øget gennemsigtighed i forbindelse med investeringer. 
- Bidrage til sporbarhed og gennemsigtighed i forsyningskæderne. 

 


