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Jag vill framföra varma gratulationer till KSla för

beslutet att grunda ett särskilt organ för internationel-

la skogsfrågor, nära knutet till akademien. det verkar 

mycket tidsenligt och väl funnet att just nu satsa på det 

som ni döpt till Sekretariatet för internationella skog-

liga  frågor. Ert beslut vittnar om god framförhållning 

och vilja att slå vakt om er skogssektors framtid. 

Behovet att generera idéer och initiativ och att sam-

ordna skogliga omvärlds- och resursfrågor har vuxit sig 

större och större. den fortgående internationaliseringen 

har skapat en allt mera komplex och krävande verksam-

hetsmiljö för skogsfolket, vilket förändrar vårt arbete 

och kanske ibland också gör det svårare, men samtidigt 

intressantare för de flesta. 

de globala miljöfrågorna, särskilt klimatproblema-

tiken, och den framtida utvecklingen i andra länder 

och internationella organisationer med skogsanknyt-

ning kommer att kräva ännu mera uppmärksamhet och 

arbetsinsatser än tidigare. detta gäller inte bara för 

Lycka till, SIFI! Jan Heino 
Skogsspecialist 
Jord- och skogsbruksministeriet, Finland

Du håller Just nu i det första kvartalsnumret av 

SIFI:s nyhetsbrev som lyfter de globala skogsfrågorna.

Ett oberoende sekretariat som stödjer den svenska 

skogssektorn i internationella frågor har tidigare inte 

funnits i Sverige. Kungl. Skogs- och lantbruksakade-

miens Kommitté för Internationella skogsfrågor (KIS)

har under ett tiotal år drivit frågan och visat på behovet 

av en koordinerande funktion.

parallellt med uppbyggnaden av sekretariatets funk-

tioner har regeringskansliet ökat sin skogliga kompetens 

samtidigt som antalet samråd kring internationella frå-

gor ökar. denna utveckling är nödvändig för att Sverige 

ska återta en ledande internationell position i skogsfrå-

gorna.

Flera svenska organisationer har ett aktivt interna-

tionellt lobbyarbete inom sina specifika intresseområ-

den, som t ex lRF, Skogsindustrierna och WWF, men 

SIFI stärker hela den svenska skogssektorns position 

genom sin övergripande roll att analysera och förmedla 

information, samt koordinera möten och projekt. 
Åke Barklund Fredrik Ingemarson Björn Lundgren 
VD KSLA Redaktör SIFI Ordf. KIS

Vi hoppas att nyhetsbrevet ger er några läsvärda ned-

slag i frågor som påverkar den svenska skogssektorns 

utveckling. 

Sitt ned en stund, kanske i den svenska älgskogen, 

och reflektera över Kinas enorma framtida råvarubehov 

tillsammans med professor Xu Jintao från peking uni-

versity. Eller läs om svensk-afrikanska samarbeten och 

om internationella möten på Sida om skoglig samhälls-

styrning. Här nedan delar Jan Heino från finska Jord- 

och skogsbruksministeriet med sig av sina synpunkter 

om möjligheterna med ett samarbete mellan Sverige och 

Finland kring kompetensfrågor. lämna gärna synpunk-

ter på artiklarna!

I vårt nästa nyhetsbrev, som kommer ut före jul, gör 

vi ett nedslag i Sydamerika och behandlar den globala 

markbristen.                                                                            

Sverige, utan också andra nordiska länder med starkt 

skogsintresse sitter i samma båt, särskilt Finland. där-

för tror jag att det finns en god potential att dryfta en 

del frågor av gemensamt intresse, i stället för att separat 

lösa samma problem. Ett sådant område är till exempel 

uppbyggandet av de skogsutbildades färdigheter för in-

ternationella uppdrag.  

det finns och har redan tidigare funnits en hel del 

samarbete mellan våra länder och i Norden beträffande 

skogliga studier och internationella påbyggnadsmöjlig-

heter. dessa kunde sannolikt utvecklas ytterligare ge-

nom riktade, välplanerade satsningar på internationell 

kompetensutveckling. I det här avseendet verkar det 

synnerligen väl motiverat att SIFI inbjuder till ett semi-

narium om internationell karriärsutveckling hos KSla i 

december. Som en uppföljning på detta planerar skogs-

sektorn i Finland anordna ett seminarium nästa år med 

tyngdpunkt på utbildning och internationella färdighe-

ter.                                                                                            

LEDAREN
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at peking university, the Environmental Economics 

program analyzes trends of china’s round wood sup-

ply, demand and trade, and policy factors behind these 

trends. The basic conclusions are that the world market, 

the competitiveness of china’s wood processing indus-

try, and china’s domestic policy changes, will shape the 

future pattern of timber markets in and outside china. 

The trend of timber supply inside china is very unclear 

to the world and reliable information is very limited due 

to lack of rigorous investigation and analyses. This pro-

ject is a first step to fill the analytical and information 

gap.

Analysis of China’s Round Wood Supply

The result of the analysis shows that the Natural Forest 

protection program (NFpp) is one policy factor that has 

resulted in the reduction of round wood output. The 

NFpp makes impact mainly in southwest and northeast 

china, where most provinces are involved in the pro-

gram, while the impact of the logging quota system is 

country wide. The quota system limits owners’ freedom 

to optimize use of forest resources, and therefore leads 

to low economic benefit for farmers and producers.

State-owned forests seem to have lower productivity 

than collectively owned forests, particularly in north-

eastern china, where most forests are traditionally 

owned by the state. The increased supply of round wood 

in the future, as being expected by the chinese govern-

ment, will be the result of forest policy change, institu-

Supply and Demand Trends 
in China
As China quickly has become the world’s largest market and supplier of forest 

products over the past decade, her domestic policy change and ensuing supply 

trends become interesting to many. As being increasingly recognized, changes of 

China’s domestic policy and wood supply have made drastic impact on the world 

market and global forest resources. Despite the significance of the issue, under-

standing of China’s unique policy framework, institutional foundation and future 

supply trends in forest products remains limited.

tional improvement, market development and interna-

tional processes.

constrained by geographic conditions, china’s wood 

production is mainly from state-owned forest areas in 

northeast and southwest china and collectively owned 

forest areas in southeast and south china. Forest farm-

ers in the latter regions have similar tenure rights. The 

main forest provinces in the southwest, Yunnan and 

Sichuan, are formally labeled as state forest regions and 

have been under the influence of the NFpp. Neverthe-

less, in these two provinces collectively owned forest 

areas are bigger than those owned by the state.

Timber Supply and Demand Trends in China

another part of the project was a projection of china’s 

round wood supply and demand until 2020 (figure be-

low). It shows that round wood demand (domestic con-

sumption – red line) in china increases at a higher rate 

than the round wood supply (domestic production – blue 

line), which results in a slight growth of china’s round 

wood import (green line). 

Through modeling efforts and empirical analyses, 

some future trends are revealed. although domestic 

timber supply will have increased significantly by 2020 

due to policy change and improved productivity in plan-

tation forests, demand for timber imports will remain 

strong and growing. unlike the projection made by the 

government, this project predicts that by 2020 china 

will remain a major timber importer, and the volume of 

Jintao Xu, Environmental Economics Program in China, Peking University
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timber imports will be three time as high as the level 

in 2007, the base year of this project analysis. The high 

demand for timber imports will make great impact on 

the world market and trade balance of china, as well as 

on forest management in importing countries, especial-

ly developing countries. Significant efforts should be in 

Estimation of China’s Timber Demand, Supply and Import

Projection of China’s Timber Market until 2020.
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• Chinese forestland is owned either by the state or by rural 
village collectives. The collectively owned forestland takes 
up about 60% of the area and about 30% of the volume. The 
majority of forest product manufacturers are small private 
businesses owned by farmers, some by Taiwanese business- 
men, and others. The wood manufactures, invested in by the 
Taiwanese, are main forces in this trade triumph. In the last 
two decades lots of Taiwanese capital has moved to main-
land China to utilize the free trade policy and cheap labor. 

Klimatförhandlingarna – fakta

• FN:s klimatkonvention syftar till att hejda den globala 
uppvärmningen och undvika skadliga klimatförändringar.

• Kyotoprotokollet är ett rättsligt bindande avtalet under 
klimatkonventionen och innehåller åtaganden för att 
minska utsläppen från industriländerna med drygt 5% åren 
2008–2012, jämfört med 1990 års utsläppsnivå.

• EU har som mål att den globala medeltemperaturen ska 
öka med maximalt 2 grader jämfört med förindustriell 
nivå. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, behövs 
minst en halvering av de globala utsläppen mellan 1990 
och 2050 för att begränsa ökningen av den globala medel-
temperaturen till 2 grader. 

place to ensure that this trade pattern does not compro-

mise the world’s effort to enhance sustainability of forest 

ecosystem which is ever so important when the world is 

looking at the forest sector as a main instrument to miti-

gate the impact of climate change. 

                                                                                                    

• China’s import value share in the world is more than 
10% and rising. The import value share of industrial round 
wood has more than doubled during the last ten years and 
is about 30% of the world’s total value share.

• About 65% of imported timber has been re-exported 
as timber products such as furniture, panels, etc. The top 
three export markets of Chinese timber products are the 
US, Japan and the EU.

• Världens länder lyckades inte nå en bindande interna-
tionell klimatöverenskommelse vid FN:s klimatkonferens i 
Köpenhamn i december 2009.

• Copenhagen Accord (CA) är en politisk överenskommelse 
om internationella åtaganden om utsläppsreduktioner 
som stöds av världens största ekonomier, inklusive USA, 
Kina, Indien och Brasilien. Över 133 länder, som tillsam-
mans svarar för mer än 80% av de globala utsläppen av 
växthusgaser, har skrivit på.

• REDD+ står för Reducing emissions from deforestation 
and forest degradation in developing countries, and the 
role of conservation, sustainable management of forests 
and enhancement of forest carbon stocks in developing 
countries according to Bali Action Plan (I/CP.13).             

10 000 cubic m
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den 29 november–10 december 2010 är det dags för 

världens länder att åter samlas för att försöka komma 

överens om ett nytt klimatavtal. man kan nog konstatera 

att förväntningarna denna gång är betydligt lägre än de 

var för ett år sedan i Köpenhamn. der finns en utbredd 

oro för att förhandlingarna inte heller denna gång ska 

leda till bindande åtaganden. likväl är målsättningen 

för de allra flesta att i mexiko lägga grunden för ett nytt 

klimatavtal. det som diskussionerna nu kretsar kring är 

om det är möjligt att hitta fram till ett ”balanserat paket” 

(balanced package) som samtliga länder kan ställa sig 

bakom. men olika länder och ländergrupper vill lägga 

olika paket i vågskålen. det räcker som bekant med att 

en part inte vill för att blockera en överenskommelse 

mellan alla världens länder. Ingenting är klart förrän 

allting är klart heter det i förhandlingarna.

Nyckelfrågor för Sverige och EU

Nuvarande ”löften” om utsläppsminskande åtgärder 

som parterna gett inom ramen för copenhagen accord 

(ca) är inte tillräckligt. Skärpta åtaganden och system 

för transparent mätning, rapportering och verifiering 

(mRV) tillsammans med frågor som stöd till utveck-

lingsländerna för anpassningsåtgärder för att möta 

klimatförändringarna, snabb etablering av en REdd+ 

mekanism är några nyckelfrågor.

Frågor till Anders Turesson, svensk chefsförhandlare 

1. Du var delegationsledare i Tianjin och ledde där även 

arbetsgruppen ”Shared vision”. Hur ser du på det möj-

liga utfallet i Cancun?

– det behövs ett paketbeslut i cancun som innefattar 

såväl i- som u-länders prioriteringar och behöver vara 

balanserat i den meningen att både sådana frågor som 

är viktiga för utvecklingsländerna, som REdd+ och an-

passning, är med men också områden som rör utsläpps-

begränsningar och rapportering och mätning av dessa.

Klimatförhandlingarna – vad 
har hänt efter Köpenhamn?

2. Hur ser du på den här processen fram till 2020?

– processen behöver revitaliseras. Nu är man fast i 

krishantering och processfrågor och konflikter som är 

svåra att ta sig ur. det gäller att hitta vägar att göra det 

med sikte på nästa stora klimatöverenskommelse på 

klimatområdet efter 2012. under tiden är det viktigt att 

verkligen ta itu med att minska utsläppen, skapa förtro-

ende och åstadkomma en ny och bättre process. 

3. I allt fler utvecklingsländer sker idag en mycket 

snabb tillväxt. Hur ser du på BASIC-ländernas (Brasi-

lien, Sydafrika, Indien och Kina) roll i förhandlingarna?

– Vart och ett av dessa länder är en nyckelspelare i 

klimatförhandlingarna och om de sluter sig samman har 

de en mycket stor kraft. Jag hoppas att de använder den 

till att gemensamt minska framtidens utsläpp och bidra 

till det globala regelverk för samarbete i klimatfrågan 

som förhandlingarna syftar till. då skulle deras kraft 

vara progressiv och visa u-landskollektivet vägen.

4. Kina är nog det land som har störst problem med bin-

dande utsläppsåtaganden. Vad ska man ha för förvänt-

ningar på Kina i det avseendet?

– När det gäller Kina vill vi att de ska vidta åtgärder 

för att minska utsläppen och spegla dessa åtgärder i ett 

internationellt avtal. Vi vill också att de ska vara öppna 

för internationell granskning.

5. Hur ska man se på USA:s roll?

– uSa är idag tveksamma till att ta på sig egna åta-

ganden men aktiva i att verka för restriktioner av de sto-

ra utsläppsländernas utsläpp. man önskar att uSa kun-

de visa ledarskap och acceptera ett bindande åtagande i 

en internationell överenskommelse. där är vi inte idag. 

                                                                                            

Se faktaruta om klimatförhandlingarna till vänster.

Efter Köpenhamn har klimatförhandlingarna fortsatt i de två förhandlingsspår 

som diskuterar det framtida klimatavtalet och det befintliga Kyotoprotokollet. 

Det senaste mötet ägde rum i Tianjin, Kina, den 4–9 oktober och var det sista 

före nästa stora partsmöte under klimatkonventionen, COP 16 i Cancún, Mexico. 

Nilla Thomson, departementssekreterare, Miljödepartementet
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I Kanada används i dag knappast några trädbränslen 

alls – trots att det är ett av världens största skogsländer. 

men frågan har börjat diskuteras och i september be-

sökte en 15-mannadelegation med federala och delstat-

liga politiker och experter Finland och Sverige. Initia-

tivtagare var canadian Forest Service, en organisation 

inom det federala Natural Resources canada. 

Som en punkt arrangerade KSla:s nybildade Sekre-

tariat för internationella skogliga frågor ett rundabords-

samtal där kanadensarna fick möta ett femtontal svens-

ka experter, främst inom bioenergiområdet. 

– Vi har sannolikt högst andel förnyelsebar energi i 

världen, berättade gustav melin vid SVEBIO.

– det beror på att vi har mycket vattenkraft och 

mycket skogsindustri – massaindustrins returlutar är 

en viktig förnybara energikällorna. Vi har dessutom 

ett stort miljöengagemang, och inga inhemska fossila 

bränslen –  och därmed ingen lobbande oljeindustri

– dessutom har vi ett utbyggt system för fjärrvärme. 

Vi kan alltså bygga kombinerade pannor, som ger både 

el och fjärrvärme och har en mycket hög verkningsgrad. 

– Skogen är en gigant i det svenska energisystemet, 

fyllde Rolf Björheden från Skogforsk i. Sulfatindustrin 

och skogsindustrins barkugnar ger tillsammans totalt 

85 TWh av de drygt 600 TWh energi som årligen tillförs 

Sverige. Till detta kommer nu grot, alltså toppar och gre-

nar från slutavverkningar, brännved och småträd från 

röjningar och gallringar. de ger ytterligare 14 TWh. 

Tomas mörtsell, Norra Skogsägarna och politiskt ak-

tiv i Storumans kommun, berättade om det nya värme-

kraftverket Biostor. det ska ta hand om 200 000 kubik-

meter massaved och förädla det till el och fjärrvärme. 

Energieffektiviteten är 98 procent. Han slog också ett 

slag för Inlandsbanan. den används nu i allt större ut-

sträckning för att köra skogsbränsle från Norrlands in-

land till det folkrika mellansverige. 

– Vi har omvandlat en gammal massaindustri till ett 

modernt, högteknologiskt bioraffinaderi, berättade Ola 

Hildingsson, vd för domsjöfabriken i örnsköldsvik.

– Vår devis är ”vi gör mer av trädet”, sade han. Tre 

megatrender driver oss: det är peak oil. Världen kom-

mer att behöva alltmer grön energi i takt med att oljekäl-

lorna sinar. det är peak water, den förväntade globala 

bristen på friskt sötvatten. Och så är det peak cotton; 

alltfler inser att dagens odling av bomull inte är ekolo-

giskt hållbar. En av våra huvudprodukter nu är special-

cellulosa. det används till konstsilke (viskos), som kan 

ersätta bomull. andra viktiga produkter är bioenergi 

och ligninpulver som används i betongtillverkning – det 

ger starkare betong med mindre insats av cement . 

– Ni kan vara stolta för er ledande position på skogs-

bränsleområdet, avslutade Kathleen mcFadden, Onta-

rio. men vad ska vi göra för att komma igång? Vi har bil-

lig naturgas, vi kan bygga ut vattenkraften, och vi har en 

stark oljelobby Hur ska vi kunna övertyga våra politiker 

om att vi ska satsa på skogsbränslen? ge oss ett råd. 

– det är lobbying som gäller, menade gustav melin. 

utan ett aktivt politiskt stöd i form av t ex koldioxidskat-

ter går det inte att räkna hem en satsning på skogsbräns-

len. då blir de för dyra!                                                       

Svenska erfarenheter överförs 
till Kanada
Sverige är bäst i världen på att an-

vända skogen som energikälla. Denna 

utveckling är marknadsstyrd, men 

samtidigt en direkt följd av politiska 

beslut, som koldioxidskatt och gröna 

elcertifikat. Det fick den kanadensiska 

bioenergidelegation som besökte KSLA 

den 7 september veta. 

Carl Henrik Palmér, Areca Information AB
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Världsbankens/FaO:s tvådagarsmöte diskuterade de 

olika initiativ som pågår. Världsbanken vill göra ett ob-

jektivt ställningstagande huruvida utvecklingen går åt 

rätt håll. Ett index som ger ”sanningen” i den frågan är 

ett vanligt önskemål. många möter dock drömmen om 

ett sådant index med viss skepsis. att göra olika index 

helt objektiva och meningsfulla är svårt. Jag har varit 

med om många försök och målet med alla är att få fram 

något med samma tyngd som BNp-begreppet; t ex en 

siffra som gör att folk kan förstå situationen bättre. men 

vägen dit är mycket lång. 

under tre dagar hölls möten i ETFag (European Tro-

pical Forest advisors group). Skogsrådgivarna i Eu:s 

medlemsländers biståndsorganisationer möts en gång 

om året för att diskutera gemensamma problem – skogs-

möten som har en viktig roll att spela.

ETFag:s öppna möte hade titeln ”Building capacity 

for Forest governance”. där rapporterade Världsbanken 

resultatet av sitt och FaO:s möte. cIFOR:s general di-

rector Frances Seymour och Weine genfors, Stora Enso, 

m fl höll föredrag. Inger-gerd Naess beskrev Norges ar-

bete med REdd – vi som har viss erfarenhet av Indone-

sien känner viss tvekan inför miljardinvesteringarna för 

att minska avskogningen där. Steve Nsita från uganda 

beskrev utvecklingen av ”forest governance” i uganda. 

”God samhällsstyrning” – tunga 
modeord i dagens skogsbruk
“God skoglig samhällsstyrning” (Good forest governance) var ett genomgående 

tema vid de internationella skogsmötena hos Sida i Stockholm i oktober. “God 

samhällsstyrning” är tunga modeord idag. Världsbanken har förstått att det är 

svårt att utnyttja skogarnas potential för utveckling om korruption, dålig för-

valtning och/eller svag legal sektor är dominerande drag i samhället.

Han menade halvt på allvar att bästa lösningen på ugan-

das problem tycks vara att be gud om bättre ledare.

den avslutande diskussionen handlade om ”vägen 

framåt”. Jag blev inte så mycket klokare fast många 

kloka ting sades. Förbättras inte ”forest governance” så 

tycks det vara svårt att ge någon form av meningsfullt 

stöd till skogsprogram. Vad kan i praktiken göras för att 

snabbt förbättra situationen? Jag kan känna mig frestad 

att rekommendera att skogsbruket läggs i malpåse tills 

samhällsstyrningen i stort förbättrats. Nu kommer inte 

detta att bli fallet så frågan är: Vad kan göras när ”forest 

governance” är usel? 

Rapporteringen vid det slutna ETFag-mötet tycktes 

visa att minskat antal biståndsmottagare, minskat an-

tal sektorer, minskad administration och ökat stöd till 

klimat och ”governance” är aktuellt i flertalet länder. 

Intressant var att Eu:s representanter har en tendens 

att arbeta (och trängas) i samma biståndsländer. min  

första reaktion var att stöd till skog tycks ha en starkare 

roll i övriga Eu-länders bistånd än i Sveriges – men vid 

en mer detaljerad titt så har Sida fler skogshandläggare 

än flertalet andra länder (med Tyskland som det stora 

undantaget). Enligt en nätuppgift i Skogen satsar Sida 

mycket pengar på skog om alla småinsatser summeras.

                                                                                             

Reidar Persson, SkogDr, Kommittén för Internationella Skogsfrågor
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Det råDer en trenD i den in-

ternationella policydebatten att man 

måste engagera och involvera lokal-

befolkningen för att uppnå bättre 

värnande om skogsresursen.

En pådrivande kraft är ”The 

growing Forest partnership” – ett 

samarbete mellan FaO, World Bank, 

IucN och IIEd. devisen är lokalt 

inflytande över skogen.

Ett ytterligare tecken är att det 

kommande Internationella Skogs-

året 2011 har ”Forest for people” 

som slogan. 

genom ett ursprungligt ini-

tiativ från FaO inom ramen för ”The 

growing Forest partnership” har 

SkogsInitiativet gett stöd till ett pi-

lotprojekt i Kenya som drivs av lRF 

Skogsägarna och Kooperation utan 

Lokalt arbete krävs för att värna 
världens skogar

Svensk kompetensbas utvecklas i Kenyaprojekt

globalt är familjeskogsbruk 

samordnade i International Family 

Forest alliance (IFFa). IFFa driver 

tesen att med trygga ägande-/bru-

karrätter, tillgång till marknad och 

bra samverkan mellan småbrukare 

ger skogen ett värde som leder till 

vård av skogsresursen och långsik-

tighet. det leder i sin leder till både 

beskogning och fattigdomsbekämp-

ning.

Erfarenheten från svensk skogs-

ägarrörelse är en uppenbar resurs 

när land efter land ställer om från 

anonymt statsskogsbruk och en 

skogsmyndighet som ska hålla män-

niskor borta från skogen. den mest 

storskaliga omställningen i den 

vägen är Kinas skogsmarkreform 

där en halv miljard bönder ska ges 

långtgående brukarrätter för skogs-

odling.                                                 

gränser. Tanken är att använda 

den svenska erfarenheten för att 

utveckla samverkansformer mellan 

småbrukare och att vi inom svensk 

skogsägarrörelse ska lära oss hur 

vi kan använda vår erfarenhet i ut-

vecklingsländer med gryende skogs-

ägar-/brukarrörelser.

det operativa arbetet genomförs 

av Norra Skogsägarna; en förtro-

endevald och en skogsinspektor ge-

nomför en serie dialoger med flera 

lokala skogsbrukarföreningar men 

också med organisationer och myn-

digheter i huvudstaden Nairobi.

En av dessa organisationer är 

african Forest Forum (aFF), som 

arbetar med stöd från SIda och 

KSla. under våren höll aFF semi-

narier kring möjliga utvecklings-

projekt baserade på svenska erfa-

renheter. Flertalet av förslagen från 

seminarierna kopplar till småbru-

karintressen och delaktighet från 

människorna i och nära skogen. Vi 

får se om vi hittar lämpliga former 

för framtida samarbeten som beri-

kar såväl utvecklingen i ett u-land 

som den svenska resursbasen.       

Lennart Ackzell 
internationell samordnare, LRF Skogsägarna
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under projektets gång in-

såg man värdet av en fri och 

obunden samarbetsform mel- 

lan enskilda experter snarare 

än mellan officiella statliga 

och regionala organ, före-

tag eller NgOs med fastlåsta 

positioner i olika frågor, som 

är den mer vanliga arbetsfor-

men i afrika. aFF designades 

därför som en sorts afrikansk 

”skogsakademi” med flera 

drag lånade från KSla:s sätt 

att arbeta. Således är det in-

divider som är medlemmar, 

man arbetar via arbetsgrup-

per med speciella uppdrag, 

tankesmedjor, seminarier, publikationer m m. Huvud-

syftet är att utföra oberoende analyser av olika viktiga 

skogliga frågor, bedriva rådgivning och ge stöd till myn-

digheter, regionala organ och biståndsgivare, samt att 

agera som en lobbygrupp för en uthållig och förstärkt 

skötsel, utnyttjande och bevarande av afrikas skogs- 

och trädresurser. 

aFF leds av ett styrande råd (governing council, gc) 

med medlemmar från olika sub-regioner och från olika 

bakgrunder – där finns nuvarande och f d skogschefer 

från de viktigaste afrikanska skogsnationerna (Nigeria, 

Sydafrika, dR Kongo, Sudan), chefer för skogliga kom-

mersiella företag, NgO-ledare, oberoende konsulter, 

universitetsprofessorer m fl. Viktiga regionala och in-

ternationella partners, som uNFF, afrikanska utveck-

lingsbanken och ITTO, deltar som observatörer i gc, 

vilket ger aFF en unik förankring. Som ende icke-afri-

kan är Björn lundgren, KSla, ordinarie ledamot av gc. 

medlemsantalet i aFF ökar 

stadigt och är i dag ca 500.

aFF stöds under perio-

den 2009–2011 av ett Sida-

bidrag om 21 miljoner SEK, 

vilket täcker kostnaden för 

sekretariatet, styrfunktio-

nerna, samt sju specifice-

rade aktiviteter/projekt, av 

vilka ett är ett gemensamt 

aFF-/KSla-projekt som 

syftar till att identifiera för-

utsättningar och idéer för ett 

fördjupat afrikansk-svenskt 

skogssamarbete. Två work-

shops anordnades i Nairobi 

och lusaka i april i år, med 

deltagande av bl a Skogsstyrelsen, Slu, lRF Skogsägar-

na, ORguT, SSc-Forestry, SkogsInitiativet och KSla.

aFF:s främsta insatser hittills har rört ett stöd till 

afrikanska delegationer i internationella skogsförhand-

lingar, t ex inom uNFF, samt ett framgångsrikt arbete 

att hjälpa afrika i de komplicerade skog-/klimatfrågor-

na. andra givare har insett aFF:s potential och ett avtal 

har just slutits med Schweiz som kommer att stödja aFF 

med ca 4 miljoner uSd under de närmsta fyra åren.

KSla samarbetar officiellt med aFF på många sätt, 

bl a som en sorts representant för aFF i Europa, med ad-

ministrativt, finansiellt och tekniskt stöd, samt genom 

det ovan nämnda samarbetsprojektet. För alla svenska 

skogsaktörer med ett aktivt intresse för afrika är aFF 

en potentiellt mycket värdefull kontaktpunkt – besök 

gärna hemsidan www.affornet.org eller skriv till prof. 

godwin Kowero, aFF:s generalsekreterare (g.kowero@

cgiar.org).                                                                               

AFF – en skogsakademi med 
gemensam röst för Afrika

Det Afrikanska Skogsforumet, ”the African Forest Forum” (AFF), bildades 2007 

som en internationell icke-statlig organisation med säte i Nairobi. Ursprunget 

kom från projektet ”Lessons learnt on Sustainable Forest Management in Africa”. 

Björn Lundgren, ledamot av AFF:s styrelse

Projektteamet för utökat afrikanskt-svenskt skogligt sam-
arbete: Björn Lundgren, Fred Owino, Romanus Ishengoma 
och Peter Gondo, tillsammans med AFF:s generalsekreterare 
Godwin Kowero (nr 2 fr v) och KSLA:s VD Åke Barklund (nr 4 
fr v). Lusaka, april 2010.
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den 26 maj höll KSla ett semi-

narium med målet att skapa en 

diskussion kring vägval för den 

svenska skogssektorn angående 

arbetet på den skogliga policy- 

arenan med fokus på två aktuella 

processer: Forest Europe, tidiga-

re ministerkonferensen för skydd 

av Europas skogar (mcpFE), och 

EU-kommissionens grönbok om 

skydd av skog och informations-

system om skog i EU. Seminariet 

ingick som en del i akademiens 

förberedande arbete inför det web-

baserade samrådsförfarandet för 

grönboken.

professor Sten Nilsson redogjor-

de för IIaSa:s utvärdering av mc-

pFE-processen. IIaSa var positiv 

till mycket av arbetet inom mcpFE, 

men pekade i flera av sina observa-

tioner också på ett starkt behov för 

mcpFE att förstärka sin organisa-

tion, sina mål, och relevansen och 

effektiviteten i sitt sätt att arbeta. 

Samarbetet inom mcpFE inleddes 

1990 och innefattar inte bara Eu:s 

medlemsstater, utan även andra eu-

ropeiska länder som t ex Ryssland. 

Vid den femte ministerkonferensen 

för skydd av Europas skogar (mc-

pFE) i Warszawa 2007 fördes idén 

fram om en legalt bindande över-

enskommelse. En arbetsgrupp ut-

reder just nu olika alternativ för en 

skogskonvention. 

Skogsstyrelsens konsekvensana-

lys av Forest Europe (mcpFE) och 

Eu-kommissionens grönbok om 

skydd av skog och informationssys-

tem redovisades av Björn merkell. 

Han konstaterade att skillnaderna 

är mycket stora mellan Nord- och 

Sydeuropa på hur skogar sköts och 

vad man har för målsättningar med 

sin skötsel. det är därför viktigt att 

man betonar att subsidiaritetsprin-

cipen fortsätter att gälla i skogsfrå-

gor. Eu-kommissionens grönbok 

om skydd av skog och informations-

system om skog offentliggjordes den 

1 mars 2010. ansvarigt direktorat är 

miljö. 

christofer Fjellner kommente-

rade grönboken och gav sin syn på 

den skogliga maktbalansen inom 

Eu. Han betonade att intresset för 

skogsfrågor är begränsat, eftersom 

skogen inte är ett Eu-gemensamt 

politikområde som jordbruk och fis-

ke. Han påpekade att mycket tyder 

på att vi går mot en policy för skogs-

frågor, som man gjort inom delar av 

miljö-, jordbruks-/landsbygds- och 

handelsfrågorna. 

lennart ackzell förklarade att 

från det familjeägda skogsbrukets 

perspektiv är helhetssynen, uthål-

ligheten och förutsägbarheten i 

skogsfrågorna väsentliga. Han be-

tonade betydelsen av lokal policy i 

skogsfrågor, inte bara på nationell 

utan även på sub-nationell nivå. av 

lovisa Hagbergs föredrag framgick 

att WWF har en mer positiv inställ-

ning till en ”legally binding agree-

ment” (lBa) i europeiska skogsfrå-

gor än de andra närvarande talarna 

och institutionerna. Hon tryckte på 

behovet att klargöra vad en sådan 

konvention ska innehålla, hur den 

ska implementeras och för vem den 

ska gälla (stater, enskilda skogsäga-

re). 

lars Olsson, enhetschef på Jord-

bruksdepartementet, var sist ut av 

talarna och berättade om regering-

ens och departementets stärkta ar-

bete med internationella och euro-

peiska skogsfrågor. Han betonade 

avslutningsvis att Sveriges synpunkt 

är att skogspolitik är en nationell an-

gelägenhet.

Slutsatsen av dagen är att Euro-

pas skogliga policyprocesser påver-

kar Sverige oavsett om vi engagerar 

oss eller inte. därmed kräver sakfrå-

gorna i själva verket ett större enga-

gemang än endast beslut kring ett 

vägval.

                                                        

Europas policyprocesser 
kräver större engagemang
Till skillnad från jordbruket har EU ingen gemensam skogspolitik. Medlems-

ländernas skogar och deras brukande påverkas istället av flera EU-gemen-

samma initiativ inom andra politikområden som miljö, handel och landsbygds-

utveckling. Men flera parallella processer pågår som kan leda till olika former 

av ramverk.

Fredrik Ingemarson, projektledare, SIFI

10



Rapporten Internationell skogspolicy 
– en översikt av Lisa Holmgren är fram-
tagen under ledning av SIFI med stöd 
från KSLA, Jordbruksdepartementet 
och SLU samt från LRF Skogsägarna, 
WWF, Skogsindustrierna och Sida/
SkogsInitiativet. Rapporten ska ge 
ett ramverk och kunna fungera som 
en ingång för den som söker vidare 
information. Den innehåller därför 
referenser till webbplatser och rele-
vanta policydokument. 

den globala skogspolitiken, inklu-

sive det som sker inom FN:s skogs-

forum, är egentligen ganska svag. 

däremot finns det en rad lagligt 

bindande internationella konventio-

ner på miljöområdet som har en allt 

större påverkan på våra skogar och 

hur vi brukar dem. FN:s Klimatkon-

vention, Konventionen om biologisk 

mångfald samt ökenkonventionen 

spelar en allt större roll för det inter-

nationella synsättet på skog. även 

Internationell skogs-
policy – en översikt

andra avtal, som till exempel det 

Internationella tropiska timmerav-

talet, påverkar Sverige. på regional 

nivå finns dessutom Eu-samarbetet 

och minister konferensen för skydd 

av Europas skogar, som är ett frivil-

ligt samarbete runt frågor om håll-

bart skogsbruk.

Ingen av de här processerna är 

statiska, utan utvecklas i takt med 

att samhällets behov förändras, 

vilket även förändrar synsättet på 

skogen. det betyder att det inter-

nationella samfundets krav på hur 

Sverige driver sitt skogsbruk stän-

digt förändras. En analys av dessa 

processer är avgörande för om den 

svenska skogssektorn ska kunna föl-

ja effekten av dagens processer och 

förutse den framtida händelseut-

vecklingen.

En svensk och en engelsk version 

är publicerad i KSla:s tidskriftserie 

KSlaT. de kan beställas via SIFI:s 

hemsida, www.sifi.se.

                                                         

Ksla anser att skogens olika 

funktioner bör förstärkas inom Eu 

i enlighet med subsidiaritetsprinci-

pen. det innebär att lagstiftning m m 

sker på nationell nivå. Vidare är det 

önskvärt att frågor som berör skogs-

bruk hanteras av generaldirektora-

tet för jordbruks- och landsbygdsut-

veckling. 

I Skandinavien skapar uthål-

ligt skogsbruk och ekonomisk ut-

veckling förutsättningar för ett 

framgångsrikt skydd och brukande 

av våra skogar, något som bör upp-

märksammas bättre av Eu. den 

svenska modellen, innefattar upp-

följning och datahantering av t ex ef-

fekten av geografiska förflyttningar, 

vilket medför att det idag finns mo-

deller som kan hantera utmaningar 

till följd av klimatförändringarna. 

Riksskogstaxeringen används t ex 

för uppföljning och utvärdering av 

aktuell skogs- och miljöpolitik. 

Eu kan bidra till medlemsstater-

nas arbete genom att koncentrera 

insatserna på varningssystem för 

kalamiteter, prognoser och informa-

tion. En förstärkt implementering av 

vetenskapliga resultat är avgörande 

för en framgångsrik utveckling. 

Eu:s datahantering bör utföras i 

samarbetar med FaO/EcE och mc-

pFE. 

grönboken om skydd av Eu:s 

skogar är framtagen av general-

direktoratet för miljö och består 

av ett antal offentliga frågor, vars 

svar Eu-kommissionen har sam-

manställt. Remissvaret har beretts 

av SIFI och bygger på diskussioner 

med den svenska skogssektorn, bl a 

genom ett förberedande seminari-

um på KSla. Fullständigt remiss-

svar finns på KSla:s hemsida www.

ksla.se, se rubriken Remisser 2010.

                                                         

Remissvar från KSLA 
på grönboken om 
skydd av EU:s skogar

Fredrik Ingemarson, SIFI
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SIFI:s NYHETSbrEv kommEr 4 gåNgEr/år
redaktör & ansvarig utgivare: Fredrik Ingemarson, 
fredrik.ingemarson@ksla.se
grafisk form: konkret Ab och Ylva Nordin
Sekretariatet för internationella skogliga frågor 
box 6806  (Drottninggatan 95 b), 113 86 Stockholm 
Tel: 08-545 477 11, Fax: 08-545 477 10, www.sifi.se

korT om SIFI
Sekretariatet för Internationella skogliga frågor (SIFI) är en funktion under värdskap av 
kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (kSLA) med syfte att stödja nätverket för skoglig 
omvärldsanalys. Styrgrupp för arbetet är kommittén för Internationella Skogsfrågor (kIS). 
Under nätverket finns en funktion för resursbasutveckling med representanter från olika 
delar av den svenska skogssektorn.

Kalendarium 2010
Oktober

18–29 okt cOp 10:  Strategisk plan för convention on Biological diversity
cBd 
Nagoya, Japan

21 okt lansering:  Sekretariatet för internationella skogliga frågor (SIFI)
KSla 
Stockholm

November

18 nov Seminarium:  Skogsbrukets bidrag till ett bättre klimat
KSla 
Stockholm

18 nov Seminarium:  Sverige och REdd+ inför cOp 16 i cancun
KSla 
 Stockholm

29 nov–10 dec cOp 16/mOp 6:  Förväntat nytt klimatavtal inkl REdd+
uNFccc 
cancún, mexico

December

3 dec
Seminarium:  Internationella karriärvägar – svenska och finska 
erfarenheter rörande kulturer och individuella karriärsvägar

KSla 
Stockholm

13–18 dec 46th ITTc:  The International Tropical Timber council
ITTc, 
Yokohama, Japan

14–15 dec
Expert level meeting:  The ministerial conference on the 
protection of Forests in Europe

Forest Europe 
genève, Schweiz

www.sifi.se/kalendarium

Höstens aktiviteter på SIFI

Arbetet med hemsidan går vidare under hösten. Vi ser fram 
emot skogssektorns synpunkter på upplägget. I slutet av 
november har SIFI:s styrgrupp, Kommittén för Internationella 
Skogsfrågor (KIS), möte angående 2011 års verksamhetsplan 
samt uppföljning av feedback på verksamheten.

Under REDD+ seminariet den 18 november presenteras 
erfarenheterna från Norge, som sedan flera år satsat stort på 
REDD, samt från forskare som studerar existerande pilotpro-
jekt. Målet är att utifrån det nuvarande förhandlingsläget och 
en presentation av den svenska REDD+ satsningen skapa en 
fruktbar diskussion kring Sveriges framtida engagemang i 
denna klimatsatsning.

Den internationella kompetensförsörjningsfrågan lyfts åter 
genom ett seminarium kring internationella karriärvägar i sam-
arbete med Jord- och skogsbruksministeriet i Finland i början 
av december. Syftet är att beskriva dagens situation, presentera 
individuella karriärvägar och inte minst att identifiera gemen-
samma mål för att utveckla kulturen i Sverige och Finland. 

Passa på att lämna in synpunkter på nyhetsbrevet inför 
decembernumret. Vårt mål är att nyhetsbrevet tillsammans 
med hemsidan ska vara ett forum för att utveckla den svenska 
skogssektorn, gärna genom diskussioner, men inte debatt, i 
akademiens anda. Prenumerera på nyhetsbrevet till din 
e-postadress! Mejla fredrik.ingemarson@ksla.se.                      

Våra finansiärer: 

Kungl. Skogs- och

Lantbruksakademien 

Sveriges Lantbruksuniversitet


