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EU:s förordning om timmer 2013
EU:s förordning om timmer ingår i EU:s handlingsplan Flegt (skogs-
lagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med 
skog) som upprättats i syfte att stoppa den olagliga avverkningen 
av trä världen över.

Världens skogar – en livsviktig 
naturtillgång

1,3 miljarder av världens fattiga är beroende av skogar för delar 
av eller hela sin försörjning. Utöver att bidra till dessa folkgruppers 
försörjning är skogarna även viktiga när det gäller att lindra effek-
terna av och anpassa miljön till klimatförändringarna. Vidare främjar 
de den biologiska mångfalden och spelar en viktig roll när det gäl-
ler miljöskydd, bl.a. genom att motverka ökenspridning och erosion. 
Skogarna är dessutom värdefulla ur ekonomisk synvinkel genom att 
de bidrar med minst 180 miljarder euro per år i intäkter från timmer, 
brännved och andra produkter än timmer.1

Vilka problem orsakar olaglig 
skogsavverkning?

Olaglig avverkning av trä – avverkning som strider mot lagar el-
ler bestämmelser i det land där avverkningen sker – har allvarliga 
ekonomiska, miljörelaterade och sociala effekter på några av 
världens mest värdefulla skogar och de miljarder människor som är 
beroende av dem. 

Det leder till att intäkter går förlorade (uppskattningsvis 7 mil-
jarder euro per år) och till att den verksamhet som lagliga verk-
samhetsutövare bedriver undergrävs. Andra negativa effekter är 
avskogning, förlust av biologisk mångfald, utsläpp av växthus-
gaser, konflikter om mark och resurser samt minskad makt för 
lokalbefolkningen.

1 Källa: FAO:s utvärdering av skogsresurser (Forest Resources Assessment) 2010

EU:s roll 

År 2011 bedrevs 35 procent (37,8 miljarder euro) av den globala 
handeln med primära träprodukter från och inom EU. Det är svårt 
att beräkna hur många procent av denna handel som utgjordes av 
olagligt avverkat trä, men vi vet att EU är en viktig exportmarknad 
för de länder där olaglig verksamhet och bristfällig styrning inom 
skogssektorn är som mest allvarlig. 

Genom att tillåta att trä och träprodukter som kan komma från 
olagliga källor släpps ut på EU:s marknad äventyrar vi de insatser 
som timmerproducerande länder utför i kampen mot olaglig avverk-
ning, och stöder därigenom i praktiken olaglig avverkning.

EU:s svarsåtgärd – handlingsplanen 
Flegt

Olaglig avverkning har under lång tid varit ett problem, men det var 
inte förrän under 1990-talet som forskning i länder som Kambodja 
och Indonesien visade hur allvarlig situationen var. Regeringarna i 
G8-länderna diskuterade detta inom ramen för det handlingspro-
gram rörande skogar som upprättades i samband med toppmötet 
1998.

För att kunna hantera frågan på EU-nivå antogs handlingsplanen 
Flegt (skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av 
och handel med skog) 2003. Handlingsplanen innehåller flera åt-
gärder för att få bort olagligt timmer från marknaden, förbättra till-
gången till lagligt timmer och öka efterfrågan på ansvarsfullt fram-
tagna trävaror. De viktigaste delarna av handlingsplanen är EU:s 
förordning om timmer samt frivilliga partnerskapsavtal (bilaterala 
handelsavtal med länder som exporterar timmer som motverkar att 
olagligt timmer släpps ut på EU:s marknad).

http://www.euflegt.efi.int/portal/home/flegt_intro/flegt_action_plan/
http://www.euflegt.efi.int/portal/
http://www.euflegt.efi.int/portal/home/flegt_intro/flegt_action_plan/
http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpas/


EU:s förordning om timmer – 
en översikt

EU:s förordning om timmer – förordning (EU) nr 995/2010 – antogs 
den 20 oktober 2010 och blir gällande i alla EU-medlemsstater från 
och med den 3 mars 2013. I och med att förordningen träder i kraft 
blir det förbjudet att släppa ut olagligt avverkat timmer och varor 
tillverkade av sådant timmer på EU:s marknad. I förordningen delas 
de som bedriver handel med trä eller trävaror in i två kategorier 
– verksamhetsutövare och handlare. Varje kategori har sina skyl-
digheter. 

Vem påverkas av förordningen?

Verksamhetsutövare – som i förordningen definieras som de som 
släpper ut timmer och trävaror på den inre marknaden för första 
gången – ska inrätta ett riskhanteringssystem som kallas systemet 
för tillbörlig aktsamhet. Handlare – som i förordningen definieras 
som de som säljer eller köper timmer och trävaror som redan har 
släppts ut på den inre marknaden – ska spara information om sina 
leverantörer och kunder så att timmerprodukterna vid behov kan 
spåras.

Vad omfattas av förordningen?

Lagen gäller timmer och trävaror som tillverkats inom EU eller im-
porterats. Den gäller ett brett urval timmer och trävaror. Den omfat-
tar dock inte allt timmer och alla trävaror. En utförlig förteckning 
över vilka produkter som omfattas av lagen finns i bilagan till för-
ordningen.

Sekundär lagstiftning

Förordningen kompletteras av två andra lagar som innehåller 
mer information om specifika delar av lagstiftningen:

1. En förordning om förfarandereglerna för erkännande och 
återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer:
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012

2. En förordning för att se till att lagstiftningen tillämpas enhetligt 
inom EU:
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 

Frivilliga partnerskapsavtal – 
en översikt

Frivilliga partnerskapsavtal är bilaterala avtal med timmerproduce-
rande länder. Genom dessa avtal blir det möjligt för EU att tillgodose 
efterfrågan på lagligt timmer, men även att bistå myndigheter, den 
privata sektorn och det civila samhället i det berörda landet med 
tekniskt stöd och kapacitetsskapande åtgärder. För de länder som 
har ingått ett frivilligt partnerskapsavtal med EU får endast timmer 
och trävaror som omfattas av en licens inom ramen för Flegt släp-
pas på EU:s marknad. Dessa produkter anses uppfylla förordningen.

Fram till oktober 2012 hade följande länder undertecknat frivilliga 
partnerskapsavtal: Ghana, Republiken Kongo, Kamerun, Centralafri-
kanska republiken och Liberia. Under 2013 kommer Indonesien att 
göra samma sak. Dessutom pågår förhandlingar med Demokratiska 
republiken Kongo, Gabon, Malaysia och Vietnam, och samtal har in-
letts med Guyana, Honduras och Laos.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:SV:NOT
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm#diligence
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:SV:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0607:sv:NOT

