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Förord
Tillständet av den hällbara utvecklingen och genomförandet av ätgärdema i anslut- 
ning därtill utvärderades i augusti-september 2002 vid tioärsuppföljningsmötet om en 
hällbar utveckling i Johannesburg. Den politik för en hällbar utveckling som fastslogs 
vid konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro sommaren 1992 fungerar 
för närvarande i hög grad som utgängspunkt för den intemationella miljöpolitiken. 
Att fullgöra den hällbara utvecklingen har dock värit längsammare och politiskt sett 
visat sig vara svärare än man kanske föreställde sig i Rio de Janeiro. Mänga avtal och 
ätgärder har ansetts vara otillräckliga jämfört med de ständigt förvärrade problemen. 
Ä andra sidan kan de politiska framsteg som uppnätts anses utgöra ett betydande steg 
mot en hällbar utveckling.

Europeiska Unionen är kanhända den part som bäst förbundit sig att främja den hällba
ra utvecklingen. EU: s strategi för en hällbar utveckling samordnar effektivt säväl den 
ekologiska, sociala och ekonomiska hällbarheten och EU:s sjätte miljöprogram mi- 
ljöutmaningama tili en del av de övriga politiska Segmenten. I värt regeringsprogram 
under regeringsperioden 1999-2003 sägs ocksä att med tanke pä miljön skall princi- 
pema om en hällbar utveckling beaktas konsekvent pä alla delomräden i samhället. 
Regeringen godkände i mars 2001 en nationell klimatstrategi för att fullgöra de skyl- 
digheter att minska utsläppen av växthusgaser som avtalades i Kyotoprotokollet. I re- 
geringsprogrammet förutsätts att skyldighetema fullgörs sä att de ätgärder som de fö- 
ranleder inte försvagar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningstillväxten, samt 
att de stöder en minskning av den offentliga skulden. Enligt regeringens program för 
en hällbar utveckling publiceras översikten Naturresursema och miljön i samband 
med budgetpropositionen.

Översikten har sammanställts av en arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet. Ord- 
förande för arbetsgruppen var överdirektör Markku Nurmi vid miljöministeriet och 
medlemmar var konsultativa tjänstemannen Pekka Pelkonen och finansrädet Carita 
Putkonen vid finansministeriet, överinspektör Timo Ritonummi vid handels- och in- 
dustriministeriet, forskare Marjaana Vainio-Mattila vid jord- och skogsbruksministe- 
riet, överinspektör Saara Jääskeläinen vid kommunikationsministeriet samt överin
spektör Jarmo Muurman och överinspektör Sauli Solhagen vid miljöministeriet. Spe- 
cialforskare Jukka Hoffren vid Statistikcentralen samt planerare Maire Repo och for
skare Jari Välimäki vid Finlands miljöcentral var sekreterare för arbetsgruppen. Jukka 
Hoffren ansvarade ocksä för redigeringen av översikten.

Helsingfors i September 2002

Miljöministeriet
Jouni Backman 
Miljöminister

Statistikcentralen
Heli Jeskanen-Sundström 
Generaldirektor
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7 Samhällsekonomi och miljö

Internationell miljöpolitik

Toppmötet om hällbar utveckling (WSSD), 
dvs. tioärsuppföljningen av handlingspro- 
grammet Agenda 21 i anslutning tili konfe- 
rensen om miljö och utveckling i Rio de Ja
neiro, arrangerades den 26 augusti -  den 4 
September 2002 i Johannesburg i Sydafrika. 
De viktigaste ämnen som behandlades vid 
mötet var globalisering, fattigdom, produk- 
tions- och konsumtionsvanor, miljöhälsa, 
energi, ekosystem och miljöförvaltning. Ma
let är att bl.a. försöka finna en jämvikt mel- 
lan att trygga miljöns kvalitet, förstärka eko
nomin och öka den sociala jämlikheten.

En av de största utmaningama för hällbar ut
veckling är att bekämpa den tilltagande väx- 
thuseffekten. Under FN:s klimatkonferens i 
Kyoto 1997 undertecknades ett världsomfat- 
tande protokoll om minskning av växthusga- 
sema. Enligt protokollet skall industriländer- 
na före utgängen av perioden 2008-2012 
minska sinä utsläpp av växthusgaser med i 
medeltal 5,2 procent frän 1990 ars niva. För 
Förenta statemas del är minskningen 7 pro-

cent, för EU-ländema 8 procent och för Ja
pan 6 procent. Kyotoprotokollet är ett första 
Steg när det gäller att minska växthusgasema 
tili en trygg nivä, vilket dock inte har nägra 
avgörande verkningar dä det gäller att brom- 
sa upp klimatförändringen. Enligt den mel- 
lanstatliga klimatpanelen IPCC ligger beho- 
vet av utsläppsminskningar pâ en nivä av 
50-90 procent globalt.

Under FN:s klimatkonferens i Bonn i juli
2001 näddes enighet om de öppna punktema 
i Kyotoprotokollet. Till dessa hör till- 
lämpning av de flexibla mekanismema i pro
tokollet, kolsänkor samt uppföljning och 
övervakning av att avtalet följs. Tillämp- 
ningsreglema för Kyotoprotokollet antogs 
vid den intemationella klimatkonferensen i 
Marrakech i Oktober 2001. Europeiska unio- 
nens miljöräd beslutade vid sitt möte i mars
2002 om ratificering av Kyotoprotokollet för 
EU:s del och rädet godkände ratificeringen i 
maj 2002. Den nationella ratificeringen i 
samtliga medlemsstater slutfördes i juni 
2002. Europeiska unionens ratificerings- 
beslut förstärkte ocksä överenskommelsen

Figur 1. Koldioxidutslápp irán fossila bránslen, hela várlden (miljarder ton)
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om en intern bördefördelning mellan 
unionsländema. Ett mâl pâ läng sikt är att 
EU:s utsläpp av växthusgaser skall minskas 
med 70 procent jämfört med nivân är 1990. 
Även Japan ratificerade Kyotoprotokollet i 
juni 2002. Protokollet hade t.o.m. början av 
juli ratificerats av 74 länder. Däremot har 
Förenta statema och Australien dragit sig ur 
avtalet, eftersom de anser att avtalet gär 
emot ländemas ekonomiska intressen.

Enligt FN:s uppskattning varierar kostnader- 
na för genomförande av Kyotoprotokollet 
mellan 0,1 och 1,1 procent av bruttonational- 
produkten per är i industriländema, om inga 
begränsningar ställs pä den intemationella 
utsläppshandeln. Utan utsläppshandel är 
kostnadema dubbelt sä stora. Europeiska 
kommissionens förslag om handel med ut- 
släppsrätter för växthusgaser inom EU har 
godkänts vid behandlingen. Syftet med det 
föreslagna systemet är att minska växthu- 
sutsläppen pâ ett sä förmänligt och ett med 
tanke pâ miljön sä effektivt sätt som möjligt. 
Enligt kommissionens förslag inleds obliga- 
torisk utsläppshandel redan áren 2005-2007, 
dvs. före den första ätagandeperioden 
2008-2012 enligt Kyotoprotokollet.

EU:s strategi för hällbar utveckling godkän- 
des av Europeiska rädet i Göteborg i juni 
2001. Strategin för hällbar utveckling ökade 
den ekologiska dimensionen tili den längsik- 
tiga Lissabonstrategin, som har som mal att 
göra Europeiska Unionen tili världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska informa- 
tionsbaserade ekonomi. Europeiska rädet 
dryftar vid sitt ärligen äterkommande vär- 
möte hur genomförandet och utvecklandet 
av strategin för hällbar utveckling har fram- 
skridit. Europeiska kommissionens förslag 
tili unionens sjätte miljöprogram gär in för 
att främja den hällbara utvecklingen och bi- 
dra tili att genomföra strategin för en hällbar 
utveckling i Europa bland annat genom att 
definiera de primära miljöinsatsema. De vik- 
tigaste utmaningar som fastslagits i det sjätte 
miljöprogrammet är klimatförändring, hälsa, 
miljö och livskvalitet, natur och biologisk 
mängfald, hällbar användning av naturresur- 
ser samt avfallshantering. I fräga om klimat- 
politiken är mälet att i första hand ratificera 
Kyotoprotokollet och minska utsläppen pä 
det sätt som avtalas i protokollet. Marknads- 
mekanismema bör utnyttjas i en allt större 
utsträckning i miljöfrägor. Även vetenska- 
pliga resultat bör användas pä ett mer effek
tivt sätt än för närvarande som grund för be- 
slutsfattandet. Medborgamas konsumtions- 
vanor bör ändras i en mer hällbar riktning.

Figur 2. Miljöhällbarhetsindex för vissa länder (ESI) är 2002
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Enligt det sjätte miljöprogram som EU-kom- 
missionen föreslagit beaktas skyddet av na- 
turen och den biologiska mängfalden bättre 
än hittills bl.a. inom jordbruks- och fiskepo- 
litiken. De viktigaste miljöfrägor som hänför 
sig tili hälsa är justeringen av EU-systemet 
för hantering av kemikalierisker, minskning 
av riskema med bekämpningsmedel samt 
förbättring av luft- och vattenkvaliteten. Da 
det gäller användningen av naturresurser be- 
tonas hällbarhet och minskande av avfalls- 
mängdema. Detta eftersträvas bl.a. genom 
en integrerad produktpolitik, vars riktlinjer 
kommissionen presenterade i febmari 2001.

Hällbar utveckling i Finland

Nivan pä miljövärden i Finland är hög ocksä 
i global jämförelse. Detta har konstaterats av 
bl.a. World Economic Forum (WEF), vars 
jämförelse av index för miljöhällbarhet (En
vironmental Sustainability Index, ESI) i ja- 
nuari 2002 visar att Finland gjort de största 
framstegen mot en hällbar utveckling. Mi- 
ljöns hällbarbetsindex visar ett lands ekolo- 
giska hällbarhet i jämförelse med andra län- 
der. Enligt jämförelsen var Finland bäst i 
världen i fräga om vattenkvalitet och initia- 
tivförmäga inom den privata sektom. Andra 
starka sektorer utgjordes av nivän pä veten- 
skap och teknologi, deltagandet i intematio- 
nell verksamhet, luftkvalitet, miljöförvalt- 
ning och miljöhälsa. Finland klarade sig 
sämst i jämförelser avseende konsumtion per 
person. Till svaghetema hörde storleken pä 
det ekologiska fotavtrycket samt mängden 
kämavfall, växthusgaser och gränsöverskri- 
dande belastningar.

Under de senaste decenniema har man mäl- 
medvetet arbetat för att främja miljövärden 
och den hällbara utvecklingen i Finland. Fin- 
lands program för en hällbar utveckling god- 
kändes i juni 1998, vilket gjorde Finland tili 
ett av de första länder som utarbetat ett pro
gram för detta. Tili de centrala mälen i pro- 
grammet inom omrädet ekologisk hällbarhet

hör bl.a. att bromsa upp klimatförändringen, 
att ändra produktions- och konsumtionsva- 
noma, att minska användningen av icke-för- 
nybara naturresurser och att trygga biodiver- 
siteten. En hällbar utveckling främjas ocksä 
av Finlands kommission för hällbar utveck
ling. Kommissionen tar initiativ i ärenden 
som kräver myndighetsberedning.

Med tanke pä konferensen om miljö och ut
veckling i Johannesburg har man i Finland 
gjort upp en helhetsbedömning av effektema 
av Programmen för hällbar utveckling och 
av behovet av tilläggsätgärder. Resultatet av 
utvärderingen, en nationeil framstegsrap- 
port, överlämnades vid tioärsuppföljnings- 
mötet med anledning av Riokonferensen om 
miljö och utveckling (World Summit on 
Sustainable Development), som hölls i Jo
hannesburg i augusti-september 2002. En
ligt Finlands kommission för hällbar utveck
ling omfattar mötet i Johannesburg tre teman 
som är viktiga för Finland: en hällbar an- 
vändning av naturresursema, ett hällbart in- 
formationssamhälle samt en hälsosam och 
trygg miljö.

Finlands nationella klimatstrategi blev klar i 
mars 2001, dä regeringen avgav den som en 
redogörelse tili riksdagen. Enligt de slutled- 
ningar som framställs i strategin kommer ut- 
släppen av växthusgaser i värt land att 
överskrida mälnivän enligt Kyotoprotokollet 
om inte mälmedvetna och effektiva ätgärder 
vidtas för att begränsa utsläppen. I strategin 
konstateras vidare att utsläppen av växthus
gaser beror pä den ekonomiska tillväxten 
och dess uppbyggnad samt eltillförselns 
uppbyggnad. Ätgärder behövs i fräga om sä- 
väl Produktionen som förbrukningen av 
energi, i trafiken, inom byggandet och sam- 
hällsplaneringen, i fräga om hanteringen av 
utsläppen inom jord- och skogsbruket samt 
inom avfallshanteringen. För att mälen en
ligt Kyotoprotokollet skall näs krävs forsk- 
ning och utveckling, ekonomiska styrmedel 
samt administrativ styming.

¡¡¡¡¡I Statistikcentralen 7



Figur 3. Utvecklingen av Finlands reella BNP samt av energi- och materialförbrukningen (1990=100)

Den ökade totalförbrukningen av elektricitet 
och nedläggningen av gamla kraftverk förut- 
sätter att det byggs nya kraftverk. Man upp- 
skattar att hälften av den minskning av ut- 
släppen av växthusgaser som krävs kan täck- 
as med effektivare energisparande och ökad 
användning av fömybara energikällor. En- 
ligt strategin skall användningen av stenkol 
inte längre ökas, utan endera skall käm- 
kraftskapaciteten byggas ut eller stenkolet 
ersättas med naturgas. Det principbeslut om 
ytterligare utbyggnad av kämkraften som 
riksdagen fattade i maj 2002 är en ätgärd i 
linje med strategin genom vilken använd
ningen av stenkol begränsas. Oberoende av 
detta avgörande skall möjlighetema att byg- 
ga ut kapaciteten för kombinerad Produktion 
av elektricitet och värme utnyttjas i full skala 
pä sä sätt att antingen naturgas eller fömyba
ra energikällor väljs som huvudsakligt 
bränsle. I den nationella klimatstrategin upp- 
skattas att det ärliga behovet av statlig 
finansiering och av finansiering som styrs 
via energiskattesystemet ökar frän den nuva- 
rande nivän med i genomsnitt drygt 50 mil- 
joner euro före är 2010. De största utgifts- 
postema utgörs dä av stöd som inriktas pä 
främjande av energisparande och fömybara 
energikällor.

Styrmedel inom miljövärden

Den administrativa styming som stöder en 
hällbar utveckling har utvecklats kräftigt un- 
der de señaste áren. Den nuvarande miljö- 
skyddslagstiftningen trädde i kraft i början 
av mars 2000, dä lagstiftningen och till- 
ständsförfarandet gällande miljöskydd upp- 
daterades och förenhetligades. Syftet med 
miljöskyddslagen är att förenhetliga be- 
gränsningen och hanteringen av utsläpp. 
Uppmärksamhet fästs särskilt vid till- 
lämpning av principen om bästa tillgängliga 
teknik (BAT), riskhantering och energian- 
vändningens effektivitet. Markanvändnings- 
och bygglagen, som följer principen om 
hällbar utveckling, trädde i kraft vid ingäng- 
en av 2000 och ändrades i början av 2001. 
Till de céntrala málen i lagen hör bl.a. att 
främja en god livsmiljö och en hällbar sam- 
hällsutveckling samt att öka medborgamas 
möjligheter att päverka. Andra miljölagar 
som reviderats för att överensstämma med 
hällbar utveckling är lagen om ersättning för 
miljöskador (1999), ändringen av lagen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 
MKB (1999), avfallslagen (1994), skogsla- 
gen (1997), naturvärdslagen (1997) och 
marktäktslagen (1997).

8 lj¡j¡¡ Statistikcentralen



Figur 4. Utvecklingen av Finlands reellä BNP och luftutsläppen (1990=100)

Utöver lagstiftningen har man infört andra 
slag av styrmedel, t.ex. miljöskatter, miljö- 
märkning och frivilliga avtal. Mätt enligt na- 
tionalproduktens andel i fraga om de miljöre
laterade skattema placerar sig Finland klart 
över medeltalet för OECD-ländema. Är 1999 
uppgick andelen av dessa skatter tili 3,4 pro- 
cent av bruttonationalprodukten i Finland. 
Största delen av intäktema frán de miljörela- 
terade skattema härrör i alia länder frän be- 
skattningen av fossila bränslen, framför allt 
bensin och dieselolja. De miljörelaterade 
skattema stod i medeltal för ca 7 procent av 
den totala beskattningen i OECD-ländema

1997. Är 2002 beräknas miljöministeriets mi- 
ljöutgifter uppgä tili totalt 194 miljoner euro, 
vilket är 0,6 procent av statens utgifter. Ande
len av dessa utgifter i förhällande tili statens 
totala utgifter har under de senaste ären bibe- 
hällits oförändrade.

Enligt en utredning av Ekonomiska rädet 
som blev klar i februari 2000 stävjade höj- 
ningen av de miljörelaterade skattema under 
1990-talet koldioxidutsläppen pä sä sätt att 
utsläppen är 1998 var nägra miljoner ton 
mindre än de annars hade värit. I fräga om 
höjning av de skatter som hänför sig tili

1. Miljörelaterade statliga skatter och avgifter (miljoner euro)

1999
: bokslut

2000
bokslut

2001
bokslut

2002
budget

2003
budgetprop.

Tilläggsaccis pá alkoholdrycker*) 12 12 12 12 12
Tilläggsaccis pá läskedrycker*) 1 1 1 1 1
Avgift för bekämpningsmedel 2 2 2 2 2
Energiskatter 2 651 2 596 2 652 2 665 2 900
Oljeavfallsavgift 3 3 3 3 3
Bil- och motorcyke 1 skatt 1 028 1 059 922 887 900
Vattens kyddsa vg if t 1 1 0 0 0
Oljeskyddsavgift 6 5 5 5 8
Fordonsskatt 209 220 227 237 247
Motorfordonsskatt (s.k. dieselskatt) 185 181 208 209 218
Avfallsskatt 34 33 31 34 47

Totalt 4133 4113 3 982 4055 4338
-  = inte i bruk. .. = uppgift saknas. = förpackningsskatt.
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energiförbrukningen utgjordes problemet 
enligt arbetsgruppen framför allt av att skat- 
tema belastar särskilt näringsgrenar med stör 
energiförbrukning och hushäll med smä in- 
komster.

Miljövärd inom statsförva lining en

Enligt regeringens program för en hällbar ut- 
veckling främjas en ekologiskt hällbar ut- 
veckling genom miljömedveten upphand- 
lingspolitik hos myndighetema. Den offent- 
liga sektom är ocksä en betydande uppköpa- 
re av investerings- och konsumtionsvaror.

Inom den offentliga upphandlingen kan mi- 
ljöaspektema beaktas även vid bedömning 
av den totalekonomiska förmänligheten av 
ett anbud.

Statsförvaltningens roll som en instans som 
bedriver och finansierar miljöforskning och 
utvecklingsverksamhet är betydande. Miljö
forskning finansieras av bl.a. Finlands Aka
demi, Teknologiska utvecklingscentralen 
samt de ministerier som handhar uppgifter 
inom miljö-, energi- och naturresurssekto- 
rema. Uppskattningsvis härrör 33 procent av 
den finansiering som anvisas miljöforsk- 
ningen inom universiteten och högskolorna

2. Statens miljöutgifter (miijoner euro)

1999 2000 2001 2002 2003
boksiut boksiut boksiut budget budgetprop

Miljöförvaltning 86 92 98 102 105
Centralförvaltning 39 40 41 42 44
Regionalförvaltning 47 52 57 60 61

Utvecklingssamarbete 54 49 93
Näromrädessamarbete 10 10 10 13 13
Nordiska miljöfinansieringsbolaget 1 1 1 1 1
Forskning och utveckling 144 157 146 136 138

M iljöskydd och m iljövärd^ 19 20 13 13 13
Utnyttjande och skötsel av naturresursefl 30 29 27 27 27
Universitet och högskolor*) 42 44 52 55 55
Utvecklande av miljöteknologin3! 49 59 48 35 35
Annan miljöforskning^ 5 6 6 67 7

Miljöorganisationer 1 1 1 1 1
Miljövärd 54 38 37 41 49

Luftvärd och avfallshantering 12 10 10 12 8
Vattenvärd 6 4 5 7 9
Värd och rengöring av miljön 36 24 23 23 32

Naturvärd 78 79 58 58 46
Främjande av energisparande 3 3 3 3 3
Investeringsstöd för förnybar energi 20 20 17 25 25
Miljövärd i trafiken 20 20 22 22 20
Järnvägstrafik 17 17 17 17 40
Stöd för investeringar i gödselstäder 4 1 5 3 2
Miljöstöd för jordbruket 270 276 282 298 306

Basstöd 233 250 248
Specialstöd 35 25 32
Övriga 2 1 2

Främjande av värd av skogsnaturen 4 4 4 4 4
Miljöhälsa

Totalt 766 769 794 725 753
■• = uppgift saknas. *) = uppskattning **) = prognos. 1> Miljöförvaltningen och Finlands Akademi. 

Jord- och skogsbruksförvaltningen. 31 Forskning inom teknik. 41 Övriga förvaltningsomräden.
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frán dessa källor. Den största delen, 56 pro- 
cent av forskningen, finansieras genom uni- 
versitetens och högskolomas egen budgetfi- 
nansiering. Utgiftema för miljövärden har 
huvudsakligen riktats tili industrin och kom- 
munema för förbättring av miljöns tillstánd 
och avhjälpning av miljöskador och utgifter- 
na för naturskyddet för förvärv och várd av 
naturskyddsomräden. Statens ekonomiskt 
mest betydande miljöutgifter är miljöstödet 
för jordbruket.

UtveckUngssamarbete

Finland har genom det intemationella hand- 
lingsprogrammet för hällbar utveckling, 
Agenda 21, utvecklingsmálet för FN:s mil- 
lenniumdeklaration, intemationella miljöav- 
tal och i sinä egna u-landspolitiska mäl för- 
bundit sig att bistá utvecklingsländema i de- 
ras strävan att uppnä en hällbar utveckling 
med tanke pä miljön. I praktiken innebär 
detta att man inom ramen för utvecklings- 
samarbetet med partnerländerna stöder ett 
hällbart utnyttjande av naturresursema och 
utvecklande av miljövärden.

Inom ramen för Finlands utvecklingssamar- 
bete bekämpas miljöproblem t.ex. genom 
stöd för utvecklande av miljölagstiftningen 
och -förvaltningen, överföring av miljövärds- 
teknologi, skyddet av naturresurser säsom 
skogs- och vattentillgängar och en hällbar an- 
vändning och rättvis fördelning av nyttan frän 
dessa, landsbygdsnäringar som är ekologiskt 
hällbara, miljöforskning, miljöutbildning och 
miljöfostran, medborgamas möjlighet att del
ta i beslutsfattandet samt vidtagande av förbe- 
redande ätgärder med tanke pä utvecklingen 
av de handelsrelaterade miljökraven. Strävan 
är att de behov och möjligheter som hänför 
sig tili miljövärden och en hällbar användning 
av naturresursema beaktas i alla former av ut- 
vecklingssamarbete genom att principen om 
miljökonsekvensbedömning tillämpas säväl 
inom den strategiska planeringen av utveck- 
lingssamarbetet som i fräga om beredningen

av program och projekt inom utvecklings- 
samarbetet.

Enligt det verksamhetsprogram som utrikes- 
ministeriet godkänt i februari 2002 är kon- 
ventionen om klimatförändring och öken- 
bildning och konventionen om biologisk 
mängfald samt den verksamhet som bedrivs 
av FN:s skogsfomm (UNFF) mest betydel- 
sefulla med tanke pä utvecklingssamarbetet. 
Viktiga är ocksä de avtal som regierar skyd
det av ozonskiktet i stratosfären samt hante- 
ringen av problemavfall och miljöskadliga 
kemikalier. Är 2001 undertecknades ett 
intemationellt avtal om flyktiga organiska 
föreningar (VOC), vilket innebär nya för- 
pliktelser även för Finlands utvecklingssam- 
arbete.

Genomförandet av miljöavtal har understötts 
multilateralt genom Globala Miljöfaciliteten 
GEF (Global Environment Facility) med ca 
5 miljoner euro per är. Även den multilatera- 
la ozonfonden har beviljats stöd tili ett be- 
lopp av ca 0,8 miljoner euro per är. Ur fon- 
den finansieras ätgärder som vidtas i syfte att 
minska Produktionen och konsumtionen av 
ämnen som förstör ozonskiktet i stratosfären 
i utvecklingsländema.

Utvecklingssamarbetet och exportfrämjan- 
det inom miljöbranschen genomförs ocksä i 
viss män med räntestödskrediter och genom 
industriellt, ekonomiskt och teknologiskt 
samarbete. Med dessa stöds bl.a. utvecklan- 
det av energieffektivitet och hanteringen av 
avfallsvatten. Utöver det officiella mellan- 
statliga samarbetet stöds sädana samarbets- 
projekt för främjande av miljövärden som 
genomförs av medborgarorganisationer i 
Finland och i utvecklingsländema samt 
verksamhet som bedrivs av flera intematio
nella miljöorganisationer.

Är 2001 gjordes en preliminär utredning om 
utvecklingsbehoven och möjlighetema i frä
ga om samarbetet mellan kommuner i Fin
land och i utvecklingsländema. När utred-
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ningen var klar inleddes vid ingängen av 
2002 ett försöksprogram för kommunalt 
samarbete. Utveckling av miljösamarbete 
mellan kommunema har en betydande roll i 
programmet. Forskning som hänför sig tili 
globala miljöfrägor stöds bl.a. genom Fin- 
lands Akademi inom ramen för forsknings- 
programmet om globala förändringar FIGA- 
RE och forskningsprogrammet om biodiver- 
sitet FIBRE.

Utöver det egentliga utvecklingssamarbetet 
främjas en hällbar utveckling med tanke pä 
miljön bl.a. genom det JI/CDM-försöksprog- 
ram som har som mäl att bekämpa klimatfö- 
rändringar. Genom programmet eftersträvar 
man erfarenheter av tillämpning av förfaran- 
den enligt Kyotoprotokollet, mekanismen 
för ren utveckling (Clean Development Me
chanism, CDM) och gemensamt genomfö- 
rande (Joint Implementation, JI) i samarbete 
med utvecklingsländema och länder med 
övergängsekonomi. Med likadana mäl deltar 
man i Världsbankens kolfond (Prototype 
Carbon Fund, PCF), i vilken Finland har in- 
vesterat 10 miljoner US-dollar. I april 2002 
ordnades i El Salvador ett tili alla centrala- 
merikanska länder riktat energiseminarium 
inom omrädet fömybar energi och miljötek- 
nologi och avsikten är att fortsätta dialogen 
och samarbetet med ländema inom omrädet.

Näromrädessamarbete

Finland har sedan 1991 arbetat för att för- 
bättra dels miljöns tillständ i ländema i nä- 
romrädet, dels Östersjöns tillständ. Miljömi- 
nisteriet har stött miljöprojekt i nordvästra 
Ryssland, Estland, Lettland och Litauen 
samt Polen. Inom ramen för Finlands närom
rädessamarbete har samarbetsländemas egna 
färdigheter att lösa och förebygga problem 
utvecklats. Till samarbetsomrädena hör ut
veckling av miljöförvaltningen, vattenvärd 
och luftvärd samt avfallshantering.

Miljöministeriet har ären 1991-2001 under- 
stött miljövärdsinvesteringar och projekt för 
tekniskt biständ i ländema i Finlands närom- 
räde med totalt 117 miljoner euro. Samarbe
tet med de baltiska ländema har konkretise- 
rats i form av bäde smä och stora sampro- 
jekt. I stora städer med över 100 000 inväna- 
re i de baltiska ländema har investeringar 
gjorts i hanteringen avavloppsvatten och pä 
sätt har man skapat förutsättningar för verk- 
ställande av de rekommendationer som kom- 
missionen för skydd av Östersjöns marina 
miljö framställt. Tack vare ländemas egna 
ansträngningar och det intemationella sam
arbetet har man skapat en god grund för att i 
mellanstora och smä samhällen fortsätta 
verkställa den miljölagstiftning som grundar 
sig pä EU-författningar. Samtidigt kan man i 
dessa länder övergä frän vattenvärd tili andra 
miljövärdssektorer. Att ästadkomma en häll
bar utveckling och beständiga miljökonse- 
kvenser förutsätter förutom investeringar äv-

3. Miljöbiständet i Finlands utvecklingssamarbete 1996-2001 (miljoner euro)
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Bilateralt utvecklingssamarbete
Miljöbiständ som huvudmäl 17,0 23,4 26,2 31,0 21,6 38,8
M iljöbiständ som ett betydande delmäl 
M ultila tera lt utvecklingssamarbete

20,3 22,0 20,9 17,7 24,7 53,1

Stöd t i li GEF 4,9 5,6 2,5 4,3 1,4 0,0
Stöd tili multilaterala ozonfonden 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9

Totalt 42,9 51,8 50,5 53,9 48,7 92,8
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en rikligt med förvaltningsutveckling och ut- 
bildning.

Den förändrade verksamhetsmiljön i samar- 
betsländema har även medfört fömyade ar- 
betsmetoder. Enligt den nya näromrädesstra- 
tegi som uppgjorts 2001 syftar miljöministe- 
riets näromrädessamarbete tili att minska 
och förebygga sädana skadliga utsläpp frän 
Finlands näromräden som päverkar Finland 
och Östersjön. Till de viktiga malen hör ock- 
sä att genomföra gemensamma projekt för 
att minska utsläpp av växthusgaser och för 
att bevara naturens mängfald samt att arbeta 
för ett hällbart utnyttjande av skogama i Fin
lands näromräden. I de baltiska länder som 
ansöker om medlemskap i EU främjar miljö- 
ministeriet projekt som stöder utvecklandet 
av miljöförvaltningen och verkställandet av 
EU:s miljölagstiftning.

Strävan är att effektivera samarbetet med EU 
och intemationella finansiella institut effek- 
tiveras även sä att resursema används för sä- 
dant samarbete genom vilket man kan uppnä 
bättre miljönytta än utan samarbete. Avsik- 
ten är att samarbetsländema, EU och de 
intemationella finansiella instituten, i allt 
högre grad skall satsa pä miljövärden inom 
Finlands näromräden. Enligt den nya närom- 
rädesstrategin kommer Finlands bilaterala 
investeringsstöd tili Estland, Lettland och 
Litauen att minska. Ekokonversionsarrange-

4. Finlands satsning pä näromrädessamarbete 
1991-2002 (miljoner euro)

investorings-
pro iekt

Projekt för 
tekm skt Instand

Estland 26 5
Lettland 12 1
Litauen 8 2
Ryssland 21 11
Ukraina 1 0
Polen 17 0
Andra*) 0 13

Totalt 85 32
*| = stöd tili intemationella finansiella institut samt samarbetspro- 
jekt som gäller nämnda länder.

manget med Polen upphör 2002 efter ett 
lyckat samarbete som varat i mer än tio är.

I Ryssland fortsätter Finland att stöda pro- 
jektet för byggande av det sydvästra renings- 
verket i S:t Petersburg. När reningsverket 
har färdigställts hanteras merparten av av- 
loppsvattnen frän S:t Petersburgs stad pä ett 
ändamälsenligt sätt. Likväl finns det ett be- 
hov av betydande tilläggsinvesteringar för 
att avloppsvattnen frän heia staden skall 
kunna hanteras och invänama skall säker- 
ställas rent dricksvatten. Dessutom har Fin
land 2001 fattat ett finansieringsbeslut om 
utförande av de brädskande arbeten som 
hänför sig tili problemavfallsanläggningen i 
Krasnij Bor.

Miljövärden i kommunerna

Är 1994 ingicks i Älborg i Danmark ett 
intemationellt avtal, Lokalagenda 21, som 
förutsätter att lokala handlingsprogram för 
hällbar utveckling utarbetas. I Finland pägär 
för närvarande projekt i anslutning tili Lokal
agenda 21 i ca 300 av de totalt 448 kommu- 
nema i Finland, vilket innebär att Projekten 
omfattar inemot 80 procent av landets befol- 
kning. I Finland utvidgades lagstiftningen 
om kommunemas miljövärdsförvaltning och 
organiseringen av den samt skötseln av upp- 
gifter i anslutning därtill är 1997. Kommu
nen kan ordna skötseln av miljövärdsmyn- 
dighetens uppgifter sä att de sköts i samarbe
te med flera kommuner, men varje kommun 
bär fortfarande ansvaret för att miljösyn- 
punkter beaktas i kommunens verksamhet.

EU:s initiativ tili indikatorer för hällbar ut
veckling pä lokal nivä framlades i februari 
2000 i Hannover. Syftet med initiativet är att 
fä tili ständ ett mer integrerat System för 
uppföljning av en hällbar utveckling i städer- 
na i Europa. I Hannover undertecknades av- 
talet om ibruktagande av indikatorema för 
Finlands del av Helsingfors, Tammerfors, 
Äbo, Bjömeborg och Kouvola. Villman-
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Strands stad intog i September 2001 ledning- 
en i den miljöbarometer för kommuner som 
utvecklats av Kommunförbundet och Tule
vaisuuden tutkimuskeskus vid Abo handels- 
högskola. Björneborg och Reso delade andra 
platsen, medan Suomussalmi och Num- 
mi-Pusula kom pä tredje plats. Under de se- 
naste ären har man även i enlighet med Fin- 
lands Kommunförbunds rekommendationer 
räknat ut det ekologiska fotavtrycket för 
kommunema i Finland.

Den kampanj för att minska utsläppen av 
växthusgaser som inleddes av kommunema 
1997 fortsatte och utvidgades är 2000. 
Bland kampanjkommunema finns de största 
städema i Finland. I projektet deltar 41 kom
muner, vilket omfattar över 45 procent av 
finländama. Kampanjen är en del av projek
tet 'Cities för Climate Protection' som kom- 
munemas intemationella miljöorganisation 
(ICLEI) ordnat för att minska utsläppen av 
växthusgaser i städema. Kampanjkommu
nema gör först upp en balansräkning över 
kommunens växthusgaser samt en prognos 
för utsläppsutvecklingen. De följande skede- 
na gär ut pä att göra upp en konkret plan för 
utsläppsminskning och att verkställa planen.

Hösten 2001 inleddes processen för ett fram- 
tidsätagande om hällbar utveckling. Syftet 
med processen är att främja olika eftersträ- 
vansvärda verksamhetsmodeller med tanke 
pä hällbar utveckling. Avsikten är att invä- 
nama i modellkommunema för hällbar trafik 
promenerar, cyklar och färdas med kollekti- 
va trafikmedel. Jyväskylä, Kervo och Lem
päälä deltar i projektet för modellkommuner 
för hällbar trafik.

Avfallshanteringen i samhällena genomgick 
en tämligen omfattande strukturomvandling 
under 1990-talet. Avstjälpningsplatsverk- 
samheten har koncentrerats tili allt färre och 
större avstjälpningsplatser. Samtidigt har 
ätervinningen av avfall ökat och avfallshan
teringen effektiverats. En stör del av de gam- 
la avstjälpningsplatsema i värt land mäste

stängas senast 2005 eftersom de inte uppfyl- 
ler de nya stränga bestämmelser som Euro- 
peiska Unionen utfärdat. Dä skall de av
stjälpningsplatser som är i bruk utgöras av 
tätbottnade bassänger som heit och hället är 
isolerade frän sin omgivning och i vilka det 
avloppsvatten och de biogaser som uppstär 
hälls under kontroll. Dessutom är det fr.o.m. 
2005 inte längre tillätet att avlämna avfall 
som inte har bearbetats pä förhand. Är 2005 
fär högst 30 procent av avfallsmaterialet 
hamna pä soptippen. Den resterande 70 pro
cent av avfallet átervinns i form av returrä- 
varor, energi, mull eller inom landskapsarki- 
tekturen. Till följd av ätstramningama kom- 
mer endast 60-70 av de nuvarande 160 av
stjälpningsplatser som tar emot blandavfall 
att vara i bruk 2005, och samtidigt kommer 
kostnadema för avfallshanteringen att stiga 
med uppskattningsvis 50 procent tili 1,6 mi- 
ljarder euro.

Den största delen av miljövärdsutgiftema för 
kommuner och samkommuner samt kommu- 
nala affärsverk föranleds av avloppssystemet 
och reningen av avloppsvatten. Utgiftema 
för hantering av avfall, avlopp och avlopp-

5. Kommunernas miljövärdsutgifter 
(miljoner euro)

1999 2000 20o n

Avfallshantering
Investeringar 15 21 17
Omkostnader 105 113 127

Vatten och avlopp 
Hantering av 
avloppsvatten

Investeringar 36 39 43
Omkostnader 105 109 114

Avloppssystem
Investeringar 99 95 105
Omkostnader 123 127 133

Miljövärd och -skydd
Investeringar 4 6 11
Omkostnader 47 50 51

Totalt 534 560 601
Investeringar 154 161 176
Omkostnader 380 399 425

*)=  förhandsuppgift.
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svatten täcks huvudsakligen med avgifter 
som uppbärs av dem som anlitar dessa tjäns- 
ter. Investeringar i dessa projekt har dock 
endast delvis finansierats med statens bud- 
getfinansiering. Utgiftema för miljövärden 
och -skyddet finansieras med kommunemas 
egna skatteintäkter samt genom statens in- 
komstöverföringar.

Miljöhälsa
Mänga miljöproblem har en tydlig inverkan 
pä människans hälsotillständ. Globalt hänför 
sig de största hälsoproblemen tili luftförore- 
ningar, vattenföroreningar samt trafikolyck- 
or. Enligt en uppskattning som Världshälso- 
organisationen WHO framställt äsamkar 
luftföroreningar ca 100 000 förtida dödsfall 
per är enbart i Europa. I Finland har man 
uppskattat att föroreningarna i samhällsluf- 
ten, i synnerhet partiklarna, förorsakar 
200-400 förtida dödsfall per är, förvärrade 
astmasymtom för 30 000 personer och 
30 000-40 000 fall av luftvägsinfektioner 
hos bam. De största problemen förorsakas 
av smä partiklar. Det är svärt att bedöma de 
ekonomiska verkningama av antalet och gra- 
den av hälsoolägenheter och de uppskatt- 
ningar som framställts är mycket varierande. 
Framöver kan även växthuseffekten och ut- 
tunningen av ozonskiktet komma att äsamka 
omfattande men för hälsan.

Strävan är att främja miljöhälsan pä mänga 
olika sätt bâde pä intemationell och nationell 
nivä. Inom ramen för den process som 
WHO:s regionkontor i Europa inlett 1989 
har hällits tre ministermöten, tili följd av vil- 
ka de flesta länder har gjort upp egna natio- 
nella miljö- och hälsoprogram. För Finlands 
del publicerades programmet 1997 och föru- 
tom det har även lokala program gjorts upp.

Av delomrädena inom miljöhälsovärden har 
Finland god kontroll över hushällsvattnet 
och avloppsärenden, livsmedelshygienen 
och strälsäkerheten. Däremot hör kvaliteten 
pä inomhusluften och samhällsluften, buller-

olägenheter, olycksfall och olyckshändelser 
samt psykiska och sociala hälsorisker i mil- 
jön tili de delomräden som inte heit och hal
let är under kontroll. Den däliga inomhusluf- 
ten pä arbetsplatser förorsakar ärligen kost- 
nader om ca 1,4 miljarder euro, varav kost- 
nadema för sjukfränvaro är cirka en halv 
miljon euro och för allergier likasä cirka en 
halv miljon euro. Andra betydande kostna- 
der beror pä nedsatt arbetseffektivitet, to- 
baksrök, asbest och radon. De största Proble
men i fräga om inomhusluften är torr och un
ken rumsluft, fukt och mögelskador samt 
dämm och smuts. Mälet för utbildnings- och 
informationskampanjen Inomhusluft 2002 är 
att lyfta fram inomhusluften tili en central 
värdering inom byggandet och fastighets- 
hällningen.

I Finland förorsakar dämmet i utomhusluften 
de flesta överskridningama av de riktgivan- 
de värdena för luftvärden. Partikelhalten i 
fräga om grova partiklar har minskat i 
mänga städer. Man har försökt fä olägenhe- 
tema under kontroll genom att bl.a. minska 
vintersandningen av gator, förbättra sand- 
kvaliteten och effektivera rengöringen av ga- 
toma i synnerhet pä vären. Kostnadema för 
hälsoskador pä gmnd av gatudamm har i 
Helsingfors uppskattats uppgä tili 2,2-17,6 
miljoner euro per är. Kostnadema för av- 
lägsnandet av gatudammet är enligt upp
skattning 1,7 miljoner euro om äret. Det är 
svärt att uppskatta de ekonomiska verkning
ama av hälsoskadoma, och de siffror som 
framställs är mycket varierande. Enligt upp
skattning uppgär kostnadema för hälsoska
dor som föranleds av motortrafiken i Förenta 
statema tili 24^150 miljarder dollar om äret.

Oberoende av de betydande bekämpningsät- 
gärder som vidtagits har man i Finland inte 
lyckats minska mängden partiklar med en di- 
ameter pä 2,5 mikrometer (PM2,5), vilka är 
de allra mest hälsoskadliga partiklama. Dessa 
partiklar är sä smä att de lyckas ta sig ända in 
i lungbläsan och ökar sälunda symtomen för 
bäde astmatiker och människor med lung-
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och hjärtsjukdomar. Vid sidan om partiklar 
förorsakar även kolmonoxid och kväveoxider 
frän trafiken problem särskilt i tätortscentra 
samt längs livligt trafikerade leder. Även de 
mätta haltema av marknära ozon överskrider 
om och om igen WHO:s rekommendationer. 
Den största delen av det marknära ozonet 
sprids tili värt land frän Centraleuropa. Tidvis 
kan även t.o.m. stora mängder partiklar spri- 
das tili värt land över länga avständ. Till t.ex. 
huvudstadsregionen spreds i medlet av mars 
2002 stora mängder smä partiklar sannolikt 
frän Centraleuropa.

Användningen av ämnen som tunnar ut ozon- 
skiktet, t.ex. CFC-föreningar, har nästan heit 
och hället upphört i Finland. Trots detta tar 
det även i bästa fall decennier för att äterställa 
ozonskiktet. Det försvagade ozonskiktet ökar 
mängden av skadlig ultraviolett strälning pä 
jordytan, vilket i sin tur kan leda tili ökad risk 
för hudcancer. Finländama är som ljushyade 
särskilt utsatta för ökad strälning.

Bullret häller pä att bli ett allt större problem 
med tanke pä livskvaliteten. Ca 20 procent 
av finländama lever inom omräden där tra- 
fikbullret överstiger gränsen för skadligt bul- 
ler, dvs. 55 decibel. I synnerhet olägenheter- 
na pä grund av väg- och flygtrafiken häller 
pä att öka. För att hantera bullerproblemet 
krävs utöver tekniska förbättringar, t.ex. ef
fektiv ljudisolering och bullerstaket, även att 
bullersituationen bättre än för närvarande 
beaktas vid planläggningen.

6. Finlands NMVOC (flyktiga kolväteföreningar 
utom metan) -utsläpp (ton)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

218
205
198
191
189
184
179
173
169
164
160

Den goda livsmedelskvaliteten i Finland 
har säkerställts sä att heia produktions- 
kedjan frän äkem tili handeln omfattas av 
kvalitetskontroll. Andelen främmande äm
nen och livsmedelstillsatser i finländska 
livsmedel är relativt liten, vilket betyder att 
de tillätna maximigränserna inte överskrids 
om inte födan är särskilt ensidig. Ca 60 pro
cent av intaget av dioxinföreningar kommer 
frän fisk, i första hand Östersjöströmming. 
Genom att äta fisk mängsidigt kan man 
dock undvika hälsorisker som förorsakas av 
dioxin och liknande PCB-föreningar. Expo- 
neringen för dioxin har minskat under de 
señaste áren och den genomsnittliga mäng
den är klart mindre än maximinivän enligt 
WHO:s rekommendation.

I Finland har man sporrande erfarenheter av 
en systematisk kontroll av zoonoser, dvs. 
sjukdomar som sprids frän djur tili männi- 
skor, och mikrobläkemedelsresistens. En 
stör del av kontrollen sker enligt principen 
om egenkontroll. En effektiv övervakning, 
ett avlägset läge och en relativt liten import 
av foder, djur och växter skyddar Finland 
frän djursjukdomar. Tack vare kontrollen 
upptäcktes 2001 ett fall av den s.k. galna 
ko-sjukan. Orsaken tili att sjukdomen bröt ut 
är tills vidare oklar. Efter att sjukdomen upp
täcktes skärptes kontrollen ytterligare. Anta- 
let nötkreatur som undersöks per är kommer 
att öka tili ca 130 000 djur, medan antalet är 
2001 var inemot 28 000 djur. Globalt sett ha
de man vid utgángen av 2001 upptäckt ca 
184 000 fall av BSE, varav mer än 181 000 i 
Storbritannien.

7. Utvecklingen av Finlands miljöhälsoutgifter 
(miljoner euro)

1990 101
1991 115
1992 120
1993 79
1994 87
1995 93
1996 89
1997 107
1998 107
1999 109
2000 105
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Figur 5. Förekomsten av melanom i olika länder (incidens per 100 000 invänare)
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2 Naturresurser

Hállbar användning av naturresurser

Tillväxten i fraga om jordens folkmängd 
och den höjda levnadsstandarden ökar 
oundvikligen konsumtionen. De miljöska- 
dor som framför allt förorsakas av den till- 
tagande användningen av fossila bränslen 
och naturresurser hotar naturens förmäga 
att fömya sig och dess bärkraft. En av de 
största utmaningarna för hállbar utveckling 
är sáledes att ändra de nuvarande produk- 
tions- och konsumtionsvanoma samtidigt 
som den ekonomiska konkurrenskraften be- 
varas. Merparten av naturresurserna utnytt- 
jas fortsättningsvis i allt större omfattning 
och realprisema pá de fiesta har sjunkit un
der de señaste 25 áren. Utifrán de kunska- 
per man har i dag är det inte att vänta att de 
icke-förnybara naturresurserna skulle ut- 
tömmas inom de närmaste ärtiondena.

Eftersom marknadsprisema inte inkluderar de 
s.k. extema kostnader som uppstár pá grund 
av bristande äganderätt tili naturresurserna 
och för lág prissättning, föranleder detta ett

ineffektivt utnyttjande av resursema och väl- 
färdsförluster. En lösning som föreslagits är 
det ekoeffektivitetstänkande som kombinerar 
en sparsam användning av naturresurser, eko- 
nomisk effektivitet och miljövärdssträvanden. 
Detta har som mal att minska den överdrivet 
stora användningen av naturresurser och pä sä 
sätt minska de negativa miljökonsekvenser 
som överstiger bärkraften för ett begränsat 
globalt ekosystem.

Enligt regeringens program för en hällbar ut
veckling främjas en effektiv användning av

8. Det ekoiogiska fotavtrycket i olika länder 
enligt WWF (hektar per invánare)

Förenade Arabemiraten 15,99
Förenta staterna 12,22
Kuwait 10,31
Danmark 9,88
Irland 9,43
Australien 8,49
Finland 8,45
Canada 7,66
Sverige 7,53

Figur 6. Utvecklingstrender för de reella världsmarknadspriserna pä vissa viktiga metaller (1965=100)
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naturresursema i Finland i säväl Produktio
nen som konsumtionen. I Finland förbruka- 
des är 2001 sammanlagt drygt 198 miljoner 
ton primärmaterial. Av detta stod andelen 
icke-fömybara naturresurser för 120 miljo
ner ton och andelen fömybara för 80 miljo
ner ton. Den direkta totalanvändningen av 
naturresurser per BNP-enhet har sjunkit i 
jämn takt under 1980-, 1990- och 2000-talet. 
Med andra ord har man kunnat skapa sig en 
allt större ekonomisk förmögenhet av en 
mindre mängd material.

Malmresurser och 
marksubstanstillgängar
I fräga om metallmalmer är Finland självför- 
sörjande endast beträffande krom. De övriga 
malmresurser som man funnit häller pä att ta 
slut. Finlands berggrund omfattar dock en- 
ligt uppskattning fortfarande en betydande 
potential för nya fynd av metallmalmer. 
Eftersom den finländska metallindustrin är 
modern och konkurrenskraftig torde vidare- 
förädlingen av metaller fortsätta längt fram- 
över, även om den under nuvarande premis- 
ser kommer att falla tillbaka pä utländska rä- 
varor och ätervinning. Merparten av t.ex. 
stälet tillverkas av jämanrikning som impor

terats frän Sverige och Ryssland samt av 
jämskrot.

Produktionen i malmgruvoma i värt land 
sjönk betydligt under 1990-talet samtidigt 
som malmimporten ökade kräftigt. Är 2001 
var Produktionen frän malmgmvoma 2,9 mil
joner ton, vilket är 0,4 miljoner ton mindre än 
äret innan. Importen av metallmalmer upp- 
gick är 2001 tili 0,9 miljoner ton. Kalkgruvor- 
na producerade 4,1 miljoner ton medan den 
inhemska industrimineralproduktionen var 
10,7 miljoner ton är 2001. De viktigaste mal- 
mema är krom, zink, nickel, koppar och guld 
och de viktigaste industrimineralema, vid si- 
dan om kalksten, är granit och talk.

Som en följd av den ekonomiska lägkon- 
junkturen i början av 1990-talet sjönk an- 
vändningen av grus och annat stenmaterial 
med en tredjedel frän rekordet pä 97 miljo
ner ton är 1989. Som en följd av att byggan- 
det ökat i slutet av 1990-talet har använd- 
ningen av grus och stenmaterial igen tillta- 
git. Är 2001 uppgick grustäkten och sand- 
täkten tili 40 miljoner ton och täkten av sten
material frän berg tili 36 miljoner ton. An- 
vändningen av stenmaterial frän berg i stället 
för naturgrus har tilltagit kräftigt under de

Figur 7. Brytning av malm, industrimineraler och kalksten i Finland 1990-2001 (miljoner ton)
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senaste ären som en följd av de minskade 
grustillgängama i närheten av bosättnings- 
centra. Användningen av stenmaterial fran 
berg motsvarade är 1990 inemot 27 procent 
av förbrukningen rnedan den är 2001 redan 
uppgick till 47 procent.

Skogsresurser

Ekonomiskt sett är skogama Finlands vikti- 
gaste naturresurs och största delen av arealen 
i Finland bestär av sädana skogar i ekono
miskt bruk som uppstätt pä naturlig väg. Det 
finns drygt 26 miljoner hektar skogsbruks- 
mark i Finland, dvs. 86 procent av landarea- 
len. Av detta är 20 miljoner hektar egentlig 
skogsbruksmark. Av skogsbruksmarken är 
54 procent i privat ägo medan 33 procent ägs 
av staten, 8 procent av bolag och 5 procent 
av andra ägare. I  statens andel ingär även 
skyddsomrädena. Den totala volymen av 
trädbeständet är nägot under 2 miljarder ku- 
bikmeter. Av trädbeständet är 69 procent i 
privat ägo medan 18 procent ägs av staten, 8 
procent av bolag och 5 procent av andra äga
re. Den ärliga tillväxten pä 77,8 miljoner ku- 
bikmeter överskrider avverkningen. Är 2001 
avverkades sammanlagt 58 miljoner kubik- 
meter virke för industrin och annat män-

skligt bruk. Med beaktande av spillvirke och 
naturlig avgang var totalavgangen 66 miljo
ner kubikmeter. Ar 2001 importerades till 
Finland virke motsvarande sammanlagt 15,4 
miljoner kubikmeter fast matt.

Syftet med regeringens Nationella skogs- 
program 2010 ar att utveckla skotseln, an- 
vandningen och skyddet av skogama sa att 
den ekonomiska, ekologiska, sociala och 
kulturella hallbarheten beaktas vid utnyttjan- 
det av skogama. Enligt skogsprogrammet 
okas avverkningama gradvis till 63-68 mil
joner kubikmeter fast matt per ar fore ar 
2010. Da okningen av mangden stamved en
ligt skogsforskningsinstitutets uppskattning 
ar 2030 ar 90 miljoner kubikmeter fast matt, 
leder okad avverkning till att den totala voly
men av tradbestandet etablerar sig pa nuva- 
rande niva. Den andra uppfoljningsrapporten 
i anslutning till det nationella skogsprogram
met fardigstalldes varen 2002.

I Finland star behandlingen av ekonomisko- 
gar i en nyckelposition nar det galler att 
skydda naturens mangfald, eftersom det ut- 
tryckligen ar de intensiva skogsvardsatgar- 
dema som har lett till att skogsnaturen blivit 
ensidigare, t.ex. att andelen gamla skogar 
och murket tra har minskat. Salunda har man

Figur 8. Skogstillväxten och totalavgängen (miljoner kubikmeter fast matt)
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tagit i bruk rekommendationer om värd av 
privata skogar, och i dem beaktas även frä- 
gor som hänför sig tili skogamas mängfald. 
Ett viktigt medel i främjandet av ekonomi- 
skogamas mängfald är att de särskilt viktiga 
livsmiljöer som avses i skogslagen samt de 
andra naturobjekt som enligt skogsvärdsre- 
kommendationer och certifieringen är värde- 
fulla be varas i naturligt tillständ. Om beva- 
randet av sädana särskilt viktiga livsmiljöer 
som avses i skogslagen föranleder privata 
markägare förluster som inte är ringa, kan 
tili honom betalas miljöstöd för skogsbruk. 
Frän början av 1997 tili utgängen av 2001 
hade ingätts 460 miljöstödsavtal för 30 är, 
vilka omfattade sammanlagt ca 3300 hektar. 
Intresset för stödet har vuxit är för är.

En kartläggning av skogslagsobjekt inom de 
privata skogama är under arbete, och enligt 
uppskattning uppgär dessa tili 60 000- 
90 000 hektar. Största delen av objekten kan 
bevaras utan ersättningar. Bolagen och sta- 
ten har redan slutfört sinä kartläggningar av 
skogslagsobjekt. Skogsägama i Finland för- 
häller sig positiva tili att utveckla skogsvär- 
den i en mer naturenlig riktning. Enligt en 
förfrägan som Skogsbrukets utvecklingscen- 
tral Tapio gjort är 2000 skulle 65 procent av 
skogsägama alltid bevara ett värdefullt natur
objekt och 15 procent om objektet är litet.

Certifieringar enligt ett certifieringssystem 
som lämpar sig för finländska förhällanden, 
FFCS (Finnish Forest Certification System), 
inleddes sommaren 1999 och i december 
2000 hade alla 13 skogscentralomräden i 
Finland erhällit ett certifikat över att de be- 
driver hällbart skogsbruk. I Finland omfattas 
sammanlagt 21,9 miljoner hektar skog, dvs. 
95 procent av skogama, av FFCS. Dessa 
skogar ägs av 311 500 skogsägare. Finlands 
skogscertifieringssystem har godkänts av 
PEFC-systemet (Pan European Forest Certi
fication Scheme) och PEFC-märket togs i 
bmk är 2000.

Genom de lagstadgade regionala málprog- 
ram för skogsbruket som gjordes upp första 
gängen ären 1997-1998 och justerades 2001 
gär man in för att balansera mälen för de oli- 
ka formema av användning av ekonomisko- 
gar. Programmen, som utarbetats som ett 
samarbete mellan skogsägama samt olika 
medborgar- och intressegrupper, ger en hel- 
hetsbild av skogsbmkets tillständ inom 
skogscentralemas verksamhetsomräden och 
om utvecklingsbehovet i anslutning därtill 
och även mer vidsträckt om de utvecklings- 
möjligheter som hänför sig tili sektom. 
Mälprogrammen innehäller även utredningar 
om skogstillgängama, skyddet av skogar och 
skogamas mängfald, om skogsbmkets sys- 
selsättande effekt och företagsverksamheten 
inom skogsbruket. Det nationella skogspro- 
grammet 2010 bygger tili sina céntrala delar 
pä mälprogrammen.

Forststyrelsen, som är det affärsverk som an- 
svarar för statens skogar, har under de señas
te áren effektiverat beaktandet av samhälls- 
och miljöaspektema i sin verksamhet genom 
att i samarbete med viktiga intressegrupper 
och invänama göra upp naturresursplaner för 
omräden med en areal pä 0,5-2 miljoner 
hektar. Naturresursplaneringen utgör ocksä 
ramama för Forststyrelsens regionekologis- 
ka planering, där naturen i ett omfattande 
skogsomräde med en areal av 40 000- 
100 000 hektar granskas som en helhet. Ge
nom en sädan regionalekologisk planering 
som pä ett omfattande sätt samordnar de oli
ka användningsformema för skogen strävar 
man efter att trygga naturens mängfald och 
de olika skogsanvändningsformema i ekono- 
miskogar. Exempelvis lämnas murket trä i 
skogama och skyddszoner stakas ut. Värde- 
fulla naturobjekt lämnas oavverkade och vid 
behov lämnas ekologiska korridorer mellan 
omrädena. De regionalekologiska planema 
slutfördes är 2000.
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Odlade resurser

Av landarealen i Finland utgörs 8 procent av 
jordbruksmark. Är 2001 uppgick andelen 
jordbruksmark, dvs. äkrar och trädgärdar, till 
sammanlagt 2 216 900 hektar, varav 1 984 
500 hektar var odlad mark och 201 900 hek
tar lag i träda. Finlands jordbruksproduktion 
grundar sig huvudsakligen pä husdjurssköt- 
sel och 80 procent av äkerarealen används 
for odling av vail, ensilage och fodersäd 
samt som betesmark. I Finland fanns är 2001 
sammanlagt 75 384 gärdsbruksenheter med 
en areal pä mer än en äkerhektar. Merparten 
av gärdsbruksenhetema bedriver produk- 
tionsverksamhet som berättigar till jord- 
bruksstöd och deras genomsnittliga äkerare- 
al är 28 hektar. Sedan 1994 har 30 procent 
av de aktiva gärdsbruksenhetema lagt ned 
verksamheten pä gmnd av dälig lönsamhet 
och de osäkra framtidsutsiktema för bran- 
schen. Under EU-medlemskapet har den ge
nomsnittliga äkerarealen pä gärdama ökat 
med 45 procent. Enligt uppskattning kom- 
mer antalet gärdsbruksenheter att ytterligare 
minska. Är 2001 uppgick den totala avkast- 
ningen frän jordbruksproduktionen tili 
sammanlagt 3,9 miljarder euro, varav ande-

len utbetalda stöd var 43 procent eller 1,7 
miljarder euro.

Till de skadeverkningar som jordbruket har 
pä miljön hör bl.a. att näringsämnen i göd- 
selmedel och stallgödsel rinner av i vatten- 
drag eller i grundvattnet. Vid sidan om 
äkerbruk och boskapsskötsel förorsakar även 
naturlig avrinning, skogsbmk och gles- och 
semesterbebyggelse diffusionsbelastning i 
vattendrag. Enligt uppskattning av Finlands 
miljöcentral härrör ca 60 procent av den to
tala fosforbelastning och ca 50 procent av 
den kvävebelastning som förorsakas av män- 
niskan frän jordbruket. Jordbrukets eutrofie- 
rande inverkan pä vattendragen märks ut- 
tryckligen pä kustomrädena och i smä älv- 
vattendrag. EU:s första miljöstödprogram, 
som tillämpades 1995-1999, ändrade od- 
lingspraxis i en riktning som är avsevärt bät- 
tre med tanke pä miljön. Trots minskad 
gödsling och andra ätgärder har de mäl som 
uppställdes för minskande av jordbrukets be- 
lastning pä vattendrag dock inte uppnätts. 
Miljöstödet uppskattades minska den totala 
mängden fosfor och den totala mängden 
kväve som härrör frän jordbruket och rinner 
av i vattendrag med 40 procent respektive 30 
procent. Minskningama stannade emellertid

Figur 9. Användningen av handelsgödsel inom jordbruket

l$ !  Statistikcentralen 2 3



i fräga om nitratkväve vid uppskattningsvis 
4-15 procent och i fräga om erosionsfosfor 
vid ca 5-13 procent.

Europeiska gemenskapemas räds direktiv 
om skydd mot att vatten förorenas av nitrater 
frän jordbruket sattes i kraft genom förord- 
ningen gällande nitrater frän är 2000. Fö- 
rordningen innehäller anvisningar om bl.a. 
lagring och spridning av gödsel och mäng- 
den gödselmedel samt om placering och 
underhäll av husdjursstall och rastgärdar för 
husdjur. I förordningen finns ocksä bestäm- 
melser om mätt för utrymmen för lagring av 
gödsel, om perioder dä gödsel inte fär spri- 
das samt om maximihaltema av kväve när 
gödsel och gödselmedel sprids.

Enligt den revision av EU:s jordbrukspolitik 
som slutfördes 1999, Agenda 2000, tas mi- 
ljöfrägoma inom jordbrukspolitiken i allt 
högre grad in som en del av den gemensam- 
ma jordbrukspolitiken. Mälet är att nä ett 
mängsidigt och helhetsinriktat förhällnings- 
sätt tili jordbruket och utvecklandet av 
landsbygden, skyddet av miljön och beva- 
randet av det europeiska landsbygdsarvet. I 
Finland är jordbruksstöden av större betydel- 
se för jordbruket än i andra EU-länder efter- 
som jordbruksproduktionen pä grund av 
ogynnsamma naturförhällanden är klart min-

dre än i EU-ländema i medeltal. Är 2001 
uppgick beloppet av utbetalda stöd som helt 
eller delvis finansierades av EU till 1 102 
miljoner euro och 2002 torde beloppet stiga 
till 1 164 miljoner euro. Det nationella jord- 
bruksstöd som enbart finansieras av Finland 
uppgick 2001 tili sammanlagt 584 miljoner 
euro och 2002 torde stödet stiga tili 590 mil
joner euro. EU:s jordbrukspolitik revideras 
partiellt nästa gäng ären 2002-2003.

Europeiska unionens kommission godkände 
sommaren 2000 Finlands förslag tili ett hori- 
sontellt utvecklingsprogram för landsbyg
den. Programmet inbegriper även det ny a 
miljöstödssystemet för jordbruket för perio- 
den 2000—2006. Den totala finansieringen av 
miljöstödet minskade frän 286 miljoner euro 
tili 235 miljoner euro pä grund av att betal- 
ningen av kompensationsbidrag samtidigt 
utsträcktes att omfatta hela landet. Av jord- 
brukama har 91 procent förbundit sig tili det 
nya miljöstödssystemet och det täcker 96 
procent av äkerarealen. Systemet beaktar 
ocksä allt bättre skillnadema mellan gärdar 
när det gäller värden av miljön, fastän de ät- 
gärder som systemet kräver i hög grad är de- 
samma som i fräga om det tidigare miljöstö
det. De miljöstödsinsatser inom jordbruket 
som genomförs 1995-2006 uppskattas pä

9. Miljöstöd för jordbruket (miljoner euro)
1999 2000 2001 2002 2003

bokslut hokslut bokslut budget hudgctprup.
1. Bas- och tilläggsätgärder 233 250 248
2. Specialstöd 35 26 32

2.1. Ekologisk produktion 19 16 16
2.2. Skyddszoner 1 1 2
2.3. Hantering av avrinningsvatten 10 4 6
2.4. Effektiverad gödselanvändning 0 1 2
2.5. Värd av landskapet och naturens mängfald 4 3 6
2.6. Äkerodling pä grundvattenomräden 0 0 0
2.7. Lantraser 1 0 0

3. Utbildning och rädgivning 2 1 2
4. Försöksprojekt 0 - -

5. Övriga miljöskyddsprogram - - -
Sammanlagt 270 276 282 298 306
-  = inte i bruk. .. = uppgift saknas.
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läng sikt minska fosfor- och kvävebelast- 
ningen i vattendrag.

Ekologisk odling utgör ett av föremälen för 
miljöstödet för jordbruket. Med hjälp av stö- 
det främjas utvidgningen av ekologisk Pro
duktion. Det centrala inom den ekologiska 
Produktionen är att utnyttja naturens egna 
processer med hjälp av en mängsidig växt-

10. Ekologista odlad areal och areal i över- 
gängsskedet i EU-medlemsländerna är 2000

Äkerhektar P ro re n t av 
landete totala 

äkerareal

Österrike 271 950 8,6
Italien 1 040 377 7,0
Finland 147 423 6.8
Sverige 171 682 6,3
Danmark 165 258 6,2
Tyskland 546 023 3,2
Storbritannien 547 323 2,9
Spanien 380 838 1,5
Belgien 20 263 1,5
Nederländerna 27 820 1,4
Portugal 50 002 1,3
Frankrike 370 000 1,3
Irland 32 355 0,8
Luxemburg 1 030 0,8
Grekland 24 800 0,7
EU-15 3 777144 2.9

följd. Pä ekologiska gärdar är användningen 
av handelsgödsel och syntetiskt framställda 
bekämpningsmedel heit förbjuden. Myndig- 
hetema inspekterar verksamheten pä gärdar 
som bedriver ekologisk produktion minst en 
gäng under den pägäende Vegetationsperio
den. Är 2001 omfattade den ekologiska Pro
duktionen i Finland sammanlagt 149 423 
äkerhektar.

Vattenresurser

Yt- och grundvattenresursema i Finland är 
dryga i förhällande tili invänarantalet och 
vattenförbrukningen. Enligt uppskattning 
finns det 56 000 insjöar med en yta pä mer 
än en hektar i Finland. Enligt den nyaste 
uppskattningen är den sammanlagda strand- 
linjen tili insjöar 214 896 kilometer, till älvar 
53 510 kilometer och till havet 46 198 kilo
meter. Antalet huvudvattendrag med en yta 
pä mer än 200 kvadratkilometer som katalo- 
giserats är 74. Den totala arealen av insjö- 
omrädena utgör ca 10 procent av heia lan- 
dets areal, dvs. 33 500 kvadratkilometer, 
medan omfattningen av territorialvattnen är 
36 000 kvadratkilometer. Fältkapaciteten för 
grundvattnen i Finland har uppskattats vara

Figur 10. Användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket (1000 kg verksamt ämne)
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10-30 miljoner kubikmeter per dygn, och av 
detta kan ca 6 miljoner kubikmeter användas 
för vattenanskaffning. Av de vattenresurser 
som är tillgängliga för vattenanskaffning ut- 
nyttjas árligen 2 -A  procent och av de an- 
vändbara vattenresursema ca 15 procent.

11. Användningen av vattenresurser i 
europeiska länder (mrd m3 per ár)

Förnybara Vattentäkt Anvandniiig-
vattßii- sintensitet

resurser {%)

Belgien 12,5 9,0 72
Spanien 117,0 36,9 32
Italien 175,0 56,2 32
Estland 15,0 3,3 22
England 120,0 14,3 12
Grekland 58,7 6,9 12
Danmark 13,0 1,2 9
Ryssland 1500,0 106,2 7
Finland 108,0 3,0 3
Sverige 168,0 2,9 2
Schweiz 54,0 1,2 2
Norge 39,2 2,0 1

Inemot 4,5 miljoner invänare omfattas av 
verkningsomrädet för de allmänna vatten- 
verken. För framställning av hushällsvatten 
används yt- och grundvatten. Vattenanskaff- 
ningen i glesbygden är i hög grad beroende 
av hushällens egna brunnar. Den s.k. egen- 
förbrukningen av vatten som distribueras tili 
hushällen och industrin av vattenverken är 
243 liter per invänare och dygn, varav förb- 
rukningen i hushäll är 150 liter per invänare. 
Cirka 0,7 miljoner invänare är alltjämt bero
ende av smä vattensammanslutningar, an- 
delslag eller egna brunnar. Antalet vatten-

verk som betjänar över 50 invänare och som 
övervakas är 1 320. En stör del av dessa är 
smä anläggningar. I samhällen och inom in
dustrin och elproduktionen förbrukas ärligen 
sammanlagt ca 2,5 miljarder kubikmeter sött 
yt- eller grundvatten frän vattenverk och in- 
dustrins egna vattentäkter. Grundvatten an
vänds av ca 3,5 miljoner invänare.

Den céntrala lagstiftningsmässiga gmnden 
för skydd av gmndvattnet är förbudet mot 
förorening enligt miljöskyddslagen samt ra- 
mama för grundvattenskyddet enligt ramdi- 
rektivet för EU:s vattenpolitik. Utgängs- 
punkten för miljömyndighetema är att mini
mera riskema när det gäller placeringen av 
kemikalielager, servicestationer, djurstall, 
pälsdjursfarmar och annan verksamhet som 
medför risk för förorening inom grundvat- 
tensomräden. Inom 500 grundvattensomrä- 
den har ca 200 skyddsplaner gjorts upp. Át- 
gärder vidtas för att effektivera den uppfölj- 
ning av grundvattentillständet som utförs av 
kommunema, statens miljöförvaltning och 
de aktörer som bedriver verksamhet inom 
grundvattenomräden sä att det överensstäm- 
mer med kraven enligt vattenramdirektivet.

Antalet invänare som omfattas av de allmän
na avloppsnätverken uppgär tili ca 4,2 miljo
ner och det finns ca 560 reningsverk i tätor- 
ter med över 50 invänare. I fräga om avlopp- 
svattnet frän samtliga vattenreningsverk av- 
lägsnas 94 procent av de organiska ämnena 
och ca 93 procent av fosformängdema. En 
av de största utmaningama inom de närmas- 
te áren är att minska kvävemängden i av- 
loppsvattnet. Pä riksomfattande nivá hade 
avlägsnandet av kväve redan ökat tili 46 pro-

12. Vattenmängder som pumpas av allmänna vattenverk (milj. m3)

1970 1980
Grundvatten 92 171
Ytvatten 201 218

Sammanlagt 293 389
*) = prognos.

1990 1999 2000*1
223 239 239
201 167 167

424 405 406
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cent under ár 2000. De totala investeringama 
vid vatten- och avloppsreningsverk uppgick 
ár 2000 till 244 miljoner euro, och av denna 
summa användes 105 miljoner euro vid vat- 
tenverken, 102 miljoner euro för avlopp och 
pumpanläggningar och 37 miljoner euro vid 
avloppsreningsverken.

Antalet invánare som bor i omráden utan 
centraliserade avloppssystem, främst gles- 
bygdsomráden, uppgár till ca 1 miljon. Ut- 
över den fasta bosättningen finns dessutom 
merparten av fritidsbostädema inom omrá
den som inte omfattas av avloppsnätverken. 
Dessa bostäder har ca 1,5 miljoner använda- 
re. Som ett mál för den belastning som föror- 
sakas av avloppsvatten frán äret-runt-bostä- 
der och fritidsbostäder som inte omfattas av 
avloppsnäten är att ár 2005 har den biologis- 
ka syreförbrukningen minskat med 60 pro- 
cent (tili 3 800 ton per ár) och fosformäng- 
dema med 30 procent (till 300 ton).

I intemationell jämförelse är insjöama i Fin
land i tämligen gott skick. Av insjöarealen 
har ca 80 procent klassificerats som utmärkt 
eller god i frága om allmän användbarhet. 
Vattenkvaliteten i älvama är nágot sämre än 
i insjöama. Fastställt enligt den totala läng-

den av älvama har 40 procent av älvama ut
märkt eller god vattenkvalitet. Med tanke pä 
användbarheten fär 88 procent av värt lands 
kustvattenareal vitsordet god eller utmärkt. 
Den faktor som pä det allmänna planet mest 
hotar insjöamas tillständ är eutrofieringen, 
som sä smäningom framskrider i omräden 
med diffusionsbelastning.

Finska viken är ett grunt och särbart havs- 
somräde, och inom dess avrinningsomräde i 
Finland, Ryssland och Estland bor ca 20 mil
joner människor. Cirka 75 procent av 
sötvattnet i Finska viken rinner frän Ladoga 
längs floden Neva. Kvaliteten pä vattnet i 
Neva tillsammans med den belastning som 
härrör frän S:t Petersburg bestämmer sälun- 
da i hög grad tillständet i de östligaste delar- 
na av Finska viken. Med nationella ätgärder 
kan vi päverka vattnets tillständ i Finska vi- 
kens kustvatten. Inom Finska vikens omräde 
utgörs de största förorenama av jordbruket, 
bosättningen och industrin i kuststatema. 
Enligt de färskaste uppskattningama är den 
ärliga belastningen 3 390 ton fosfor och 
50 220 ton kväve. Eutrofieringen i de delom- 
räden av Östersjön som omger Finland tilltar 
frän Bottenviken via Bottenhavet och Skär- 
gärdshavet tili Finska viken. I de härt belas-

Figur 11. Vattendragsbelastning och naturlig avrinning

Fosfor Kväve

C O vriga  W N edfall iiB o s ä ttn ln g
■  Industri ■  Jordbruk ■  Naturlig avrinning
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tade östra delama av Finska viken är al- 
gmängdema sommartid i genomsnitt ungefär 
trefaldiga jämfört med de öppna vattnen i 
Bottenviken.

Fosforhalten i Finska viken har ökat frän för- 
sta hälften av 1990-talet, fastän belastningen 
har minskat med ungefär en tredjedel. Eutro- 
fieringen och avlagringen av vattenmassor 
har ökat syrebristen pä bottnen av Finska vi
ken. Finska viken belastas även av andra mi- 
ljöproblem. I synnerhet de östliga delarna 
uppvisar höga halter av vissa tungmetaller 
pä havsbottnen. Vidare har mängdema orga- 
niska miljögifter i vissa fiskarter samt i sälar 
minskat under de senaste ären, men haltema 
i strömming och lax är fortfarande höga. Till 
Östersjön sprids även främmande arter med 
fartygen. Dessutom förorenar de avsiktliga 
och oavsiktliga oljeutsläppen frän fartyg 
Östersjön. Pä Finska viken upptäckte man 
vid flygövervakning är 2001 sammanlagt 
107 fall av oljeutsläpp, varav 23 pä finskt 
territorial vatten.

Oljetransportema pä Finska viken uppgick 
är 2000 tili sammanlagt över 40 miljoner 
ton. Ibruktagandet av de nya oljehamnama i

Ryssland och Estland har ökat risken för 
oljeolyckor i de östra delama av Östersjön. 
Även den övriga fartygstrafiken har ökat i 
snabb takt. I syfte att minska riskema med 
olje- och kemikalietransporter har kommuni- 
kationsministeriet i samarbete med Estland 
och Ryssland utvecklat ett System för styr- 
ning och uppföljning av fartygstrafiken pä 
Finska viken (VTMIS). Enligt planema tas 
systemet i bruk 2004. I systemet förenas de 
nämnda ländemas VTS-system (system för 
övervakning av sjötrafiken). Dessutom för- 
söker man genomföra det automatiska iden- 
tifieringssystemet för fartyg (AIS) samt öka 
kapaciteten för bekämpning av olje- och ke- 
mikalieolyckor.

Kommissionen för skydd av Östersjöns ma
rina miljö (HELCOM) har verkat frän 1980 i 
syfte att förhindra att den marina miljön för- 
störs och förorenas. Pä 1990-talet har kust- 
statema intensifierat samarbetet samtidigt 
som även intemationella finansiärer och EU 
har medverkat genom att finansiera mänga 
viktiga projekt. I det program för skydd av 
Östersjön (JPC) som HELCOM gjort upp ut- 
sägs 132 källor som förorsakar den största 
belastningen inom Östersjöns avrinningsom-

Figur 12. Belastningen pâ vattendrag pä grund av fosforutsläpp Iran industrin, samhällena och 
fiskodlingen (ton)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Industri IlFiskodling IZlSamhällen
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räde till ‘hot spot’-objekt. Av dessa är 50 in- 
dustrianläggningar som avsevärt päverkar 
miljön. Finland ansvarar för koordineringen 
och utvärderingen av de miljöätgärder som 
dessa industrianläggningar vidtar. Före som- 
maren 2002 hade 26 objekt avlägsnats frän 
‘hot spot’-listan till följd av att de vidtagit ät- 
gärder för att minska utsläppen eller för att 
de upphört med verksamheten. I syfte att 
uppnä mälen i programmet för skydd av Öst- 
ersjön behövs mera ätgärder, fastän utsläp
pen redan har minskat avsevärt. Minskning- 
en under 1990-talet berodde främst pä de mi- 
ljöskyddsätgärder som massa- och pappers- 
industrin i de nordiska ländema vidtog samt 
pä att Produktionen inom andra industrib- 
ranscher minskade och rengöringen av sam- 
hällenas avloppsvatten effektiverades i län- 
der med övergängsekonomi.

Mälen för vattenskyddet fram tili är 2005 in- 
riktar sig pä att minska belastningen i syfte 
att avstanna försämringen av ytvattnen i Öst- 
ersjön och de inre vattendragen samt pä att 
förbättra tillständet i vattendrag som förän- 
drats i en skadlig riktning. Mälet är att före 
utgängen av 2005 minska den kvävebelast- 
ning som förorsakas av människan med 40 
procent och motsvarande fosforbelastning 
med ca 45 procent frän nivän under den för- 
sta hälften av 1990-talet.

Statsrädet fattade i april 2002 ett principbeslut 
om ett program för skydd av Östersjön för 
Finlands del. För verkställande av detta bere- 
der man ett egentligt ätgärdsprogram. Riktlin- 
jema för principbeslutet verkställs under de 
inkommande 10-15 ären. Kostnadema för de 
inhemska investeringama beräknas uppgä tili 
300-370 miljoner euro. I syfte att fä närings- 
belastningen frän jordbruket under kontroll 
föresläs att det miljöstöd för jordbmket som 
delfinansieras av EU under 2003-2006 grad- 
vis höjs frän 7,6 miljoner euro tili 30,3 miljo
ner euro. Principbeslutet betonar betydelsen

av miljöinvesteringar i Finlands näromräden i 
synnerhet när det gäller att förbättra tillstän
det i de öppna havsomrädena i Finska viken. 
Reningen av avloppsvattnen och förbättran- 
det av avloppsnätverket i S:t Petersburg samt 
förbättrandet av oljebekämpningsberedska- 
pen pä Finska viken prioriteras. Det intema- 
tionella WWF belönade den finska regering
en för programmet för skydd av Östersjön 
med sitt högsta erkännande, Gift to the Earth, 
vilket kan beviljas en naturskyddsgäming 
som vidtas av en regering, en sammanslut- 
ning eller ett företag. Erkännandet var Fin
lands första, inalles har WWF sedan 1962 be- 
viljat 73 Gift to the Earth-erkännanden.

Vattenramdirektivet, som har som mäl att täm- 
ligen genomgäende revidera EU:s lagstiftning 
gällande yt- och grundvatten, trädde i kraft är 
2000. Direktivet dels samordnar EU:s vatten- 
lagstiftning, dels för med sig nya synpunkter. 
Tidsfristen för att ändra medlemsländemas 
lagstiftning gär ut 2003, för att justera gällande 
avrinningshelheter 2004, för att inleda uppfölj- 
ningsprogram 2006, för att färdigställa ett ät
gärdsprogram och en värdplan med tanke pä 
avrinningshelheter 2009, för startandet av ät- 
gärdsprogrammet 2012 och för att uppnä miljö- 
mälen är 2015. Det centrala mälet är att uppnä 
ett gott ekologiskt och kemiskt tillständ i fräga 
om ytvattnen samt ett gott kvantitativt och ke
miskt tillständ för grundvattnen. För Finlands 
del föranleder direktivet ändringar av miljös- 
kyddslagen och vattenlagen. Med tanke pä 
klassificering av ytvattentillständet behövs ett 
nytt klassificeringssystem för vattenorganis- 
mer och deras livsmiljö i stället för den nuva- 
rande klassificering som främst grundar sig pä 
användbarheten av vatten. Beredningen av de 
talrika ätgärder som vattenramdirektivet föran
leder är som bäst under arbete. Ätgärdema 
hänför sig tili bl.a. typbestämning av vatten, 
uppföljningar, ekonomiska analyser, identifie- 
ring av miljöbelastning, ätgärdsprogram för 
vattenvärdsomräden samt planering.
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3 Naturvárd och den byggda miljön

Naturvärd

Det effektiva skogsbruket och jordbruket är 
de faktorer som inverkar mest pä naturens 
mängfald i Finland. Enligt en utvärdering 
som utrett de utrotningshotade artema i Fin
land och som publicerades är 2000, är var 
tionde art, dvs. 1 505 av de ca 15 000 arter 
som undersöktes, hotade. Antalet arter som 
heit dött ut är 186 medan 1060 arter stär un- 
der uppsikt. Den viktigaste livsmiljön för 
hotade arter är skogama, men mest har hotet 
om utrotning ökat i olika kulturmiljöer och 
traditionella miljöer.

Ett av malen för naturvärden är att bevara 
naturens mängfald. Detta eftersträvas genom 
att skyddsomräden inrättas för skydd av den 
ursprungliga naturen, genom att skydda ho
tade arter och genom att mer tydligt integre- 
ra naturskyddsmälen i planeringen av olika 
slag av markanvändning. Andelen omräden 
som är strängt skyddade och där försiktig av- 
verkning är tilläten utgör i Finland 7,6 pro- 
cent av landets heia skogs- och tvinmark, 
dvs. totalt 1 528 000 hektar, dvs. 6,6 procent, 
strängt skyddad. Av den egentliga skogs- 
marken är 3,6 procent, dvs. 714 300 hektar, 
strängt skyddad.

Nätverket för naturvärdsomräden har i Fin
land utvecklats med hjälp av olika skydd- 
sprogram. Malet för totalfinansieringspro- 
grammet gällande naturvärdsprogram som 
inleddes 1996 är att före utgängen av 2004 
genomföra naturvärdsprogrammen pä sä sätt 
att finansieringen tili följd av periodisering- 
en av köpesummoma sträcker sig tili är 
2007. Är 2001 genomfördes naturskydd- 
sprogram inom ett omräde av sammanlagt 
24 410 hektar. Arealen av tili staten anskaf- 
fade omräden som hör tili de naturskydd- 
sprogram som fastställts motsvarade 18 350 
hektar och arealen av de enskilda skyddssko- 
gar som inrättades var 6 060 hektar. Allt som 
allt har pä statens och privata markägares 
mark inrättats naturskyddsomräden motsva- 
rande sammanlagt ca 1,4 miljoner hektar. 
Utöver detta finns det 1,4 miljoner hektar 
ödemarksomräden som är skyddade med 
stöd av lag.

En expertgrupp som haft i uppgift att kart- 
lägga behovet av att skydda skogama i södra 
Finland och Österbotten stannade är 2000 
för den slutsatsen att det nuvarande skydd- 
somrädesnätet inte tryggar fortbeständet av 
den naturliga skogsnaturen i södra Finland. 
Av skogsmarken i södra Finland är endast

14. F inansiering  av skyddsom räden och -program  (m iljo n e r euro)

1999 2000 2001 2002 2003 j

bokslut bokslu t bokslut -budget budgetprop, ;

Förvärv av omräden 45 36 27 24 18
Köp av privatägda marker 14 12 17 13 7
Markbyten 9 7 5 5 5
Inkomster av markförsäljning 22 17 5 6 6

Skötsel av omräden 15 14 17 17 17
Naturskyddsersättningar 13 12 12 15 9
Forsskydd 3 16 0 0 0
Life (Natural 2 1 2 2 2

Sammanlagt 78 79 58 58 46
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Figur 13. Genomförandestatus för skyddsprogram pâ privatägda marker 1.1.2002
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15. Program för totalfinansiering av naturskyddet 2002-2007 (miljoner euro)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Anslag 31 31 31 31 31 31
Ränteutgifter 2 2 2 1 1 1
Markbyten 10 10 10 - - -

— = uppgift saknas.

1,1 procent skyddad medan 1,8 procent om- 
fattas av ett lindrigare skydd. For skydd av 
skogama i södra Finland har METSO-ko- 
missionen pä bred bas gett gina egna förslag 
under sommaren 2002. Utöver ekonomisko- 
gar och strängt skyddade skogar behövs eko- 
nomiskogar som värdas med beaktande av 
naturskyddsmälen. Exempel pä sädana är 
friluftsomräden samt rekreationsskogar och 
skogsparker.

För verkställande av Europeiska unionens 
habitatdirektiv och fägeldirektiv gär man in 
för att skapa ett enhetligt nätverk för omrä- 
den som skall skyddas, Natura 2000. Inom 
Naturaomrädena kan skyddet vidtas pä 
mänga olika sätt med hänsyn till skyddsbe- 
hovet i fräga om naturtypen och artema in
om respektive omräde. Finland lämnade sitt 
förslag till Naturaomräden till EU-kommis-

sionen 1998. Enligt förslaget omfattar Fin- 
lands Natura 2000-nätverk sammanlagt 4,78 
miljoner hektar. I förslaget ingär 3,22 miljo
ner hektar statsägd mark, varav 41 000 hek
tar inte tidigare var skyddad. Det justerade 
förslaget omfattar 324 000 hektar privatägd 
mark, varav 66 000 hektar inte tidigare var 
skyddad. Pä EU-kommissionens begäran 
kompletterade Finland i maj 2002 sitt förslag 
med 264 nya omräden samt utvidgade i 33 
fall de gränser för Naturaomrädet som fö- 
reslagits tidigare. Det slutgiltiga beslutet om 
Natura 2000-nätverket fattas av EU-kom- 
missionen.

EU:s finansieringssystem för miljösektom 
LIFE som inrättades 1992 har gynnat ut- 
vecklandet av sädana naturvärdsprojekt och 
miljöprojekt som stöder gemenskapens mi- 
ljöpolitik och miljölagstiftning. Budgeten
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för den tredje programperioden áren 
2000-2004 är ca 640 miljoner euro, varav 47 
procent inriktas pá naturvärdsändamäl (det 
s.k. LIFE Nature-delomrádet) och ca 47 pro- 
cent pá nya kreativa miljöteknologiprojekt 
(det s.k. LIFE Environment-delormádet). LI
FE Nature är avsett för skydd av de arter och 
naturtyper som avses i fágel- och habitatdi- 
rektivet samt särskilt för genomförande av 
Natura 2000-nätverket.

Är 2002 delade kommissionen ut totalt 71 
miljoner euro för LIFE Nature-projekt. Fin
land fár drygt 4,4 miljoner euro i EU-finans- 
iering för sammanlagt sex olika projekt. 
Áren 1995-2000 har Finland fätt samman
lagt över 27,4 miljoner euro i LIFE Natu- 
re-finansiering för 36 olika projekt. I LIFE 
Environment-finansiering har áren 1995- 
2001 beviljats 12,5 miljoner euro för 32 oli
ka projekt i Finland. Ytterligare beviljade 
kommissionen är 2002 sammanlagt 3,8 mil
joner euro för átta finländska LIFE Environ- 
ment-projekt.

16. Natura-barometer i EU-länderna 11.4.2002

A nta l
om rá-

den

Totalareal Uppskatt- 
(km2) n ing av 

m ark
arealen 

(%}

Hektar 
per 

ca pita

Danmark 194 10 259 23,8 0,19
Spanien 1 208 115 505 22,9 0,22
Grekland 236 27 228 20,7 0,26
Portugal 94 16 502 17,9 0,12
Nederländerna 76 7 330 17,7 0,05
Irland*) 364 9 953 14,1 0,09
Finland 1 381 47154 13,9 0,92
Sverige 3 453 57 476 13,9 0,59
Italien 2 425 41 799 13,8 0,08
Luxemburg 38 352 13,6 0,09
Osterrike 130 8915 10,6 0,12
Storbritannien*) 567 23 541 9,7 0,03
Tyskland*) 3 352 30 974 8,7 0,02
Frankrike*) 1 109 37 980 6,9 0,05
Belgien*) 274 1 788 5,9 0,01

Sammanlagt 14 901 436 756 13,7 0,10

*) = programförslaget delvis klart.

Figur 14. Skogarna och skyddet av dem i vissa europeiska länder (% av markarealen)
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Den byggda miljön och planläggning

Markanvändnings- och bygglagen jämte -för- 
ordningen, vilka tydligare än förut eftersträ- 
var att främja hällbar utveckling, trädde i 
kraft är 2000. Syftet med lagen är att reglera 
omrädesanvändningen och byggandet för att 
pä det sättet skapa förutsättningar för en bra 
livsmiljö och främja en ekologiskt, ekono- 
miskt, socialt och kulturellt hällbar utveck
ling. Det allmänna malet för lagen är att 
främja bl.a. möjlighetema att bevara natu- 
rens mängfald och andra naturvärden, miljö- 
värden och möjlighetema att förhindra mi- 
ljöolägenheter samt en sparsam användning 
av naturresursema. Lagen fömtsätter dess- 
utom att den befintliga samhällsstrukturen 
och utnyttjandet av det befintliga byggnads- 
beständet främjas samt ett planmässigt och 
kontinuerligt värdande och underhäll av den 
byggda miljön och byggnadsbeständet.

I lagstiftningen har ocksä innefattats bestäm- 
melser om omrädesplanering och uppfölj- 
ning av den byggda miljöns tillständ och ut
veckling inom alla förvaltningsniväer. Inom 
miljöförvaltningen satsar man pä att utveck- 
la uppföljningen av den byggda miljön ge- 
nom att bl.a. utveckla uppföljningssystem

om hur samhällsstrukturen och livsmiljön ut- 
vecklas. Den ökade informationen om för- 
ändringar i den byggda miljön, samhälls
strukturen och livsmiljön ger bättre möjlig- 
heter att bilda en helhetsuppfattning om mi
ljöns tillständ och orsakema tili problem 
samt om hur man kan päverka miljöns ut
veckling.

Det viktigaste redskapet i fräga om planering
en av omrädesanvändningen är planlägg
ning. Kvaliteten pä planläggningen är viktig 
inte bara för medborgamas välfärd, utan 
ocksä med tanke pä hur heia samhället fung- 
erar, samhällsekonomin och hällbar utveck
ling. Med tanke pä hällbar utveckling är det 
viktigt hur bl.a. bostäder, arbetsplatser, 
tjänster och andra funktioner är placerade i 
förhällande tili varandra samt hurudana av- 
ständ och trafikmängder som uppstär mellan 
dem. I planläggningen gär man in för att be- 
trakta ett visst omräde som en helhet sä att 
funktionema inom olika sektorer kan sa- 
mordnas. Genom planläggning kan man 
ocksä päverka miljöns kvalitet samt förebyg- 
ga miljöolägenheter. Vid utarbetandet av 
planer skall ocksä i behövlig utsträckning ut- 
redas vilka miljökonsekvenser genomföran- 
det av planen har.

17. Folktäthet och boendestruktur i EU-länderna

Folktäthet 
1999 in v . /W

Fristände 
smähus 
1997 (%)

Enper-
sonshushäll

19991%)

Nederländerna 384 71,0 32,0
Belgien 343 60,0 27,0
Storbritannien 245 28,0
Tyskland 230 45,6 35,0
Italien 191 23,0
Danmark 124 58,8
Portugal 109 98,3 16,0
Frankrike 108 56,2 30,5
Österrike 96 66,1 28,5
Grekland 80 67,4 22,5
Spanien 78 37,6 13,0
Irland 53 92,4 22,5
Sverige 20 45,7
Finland 15 40,5 38,0

.. = uppgift saknas.

Utvecklingen av den byggda miljön päver- 
kas i hög grad av koncentrationen av arbets
platser och den flyttningsrörelse som den för- 
anleder. Den flyttningsrörelse tili städer och 
tätorter som pägätt redan länge gör att lands- 
bygden avfolkas i snabb takt. Den livliga 
flyttningsrörelsen leder ocksä tili en utveck
ling som framhäver olikhetema inom städer- 
na. I tillväxtcentra placeras den nya bebyg- 
gelsen i omrädenas utkanter, medan ar- 
betsplatsema igen till stör del finns i cen
trum. Detta förlänger de genomsnittliga ar- 
betsresoma. Fastän den koncentrerade be- 
byggelsen förbättrar kollektivtrafikens verk- 
samhetsmöjligheter, ökar den höjda levnads- 
standarden ä andra sidan biltätheten och re- 
soma pä fritiden. Att tjänstema koncentreras 
tili ett omräde utgör ett problem pä lands-
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Egna- Radhus Fler- fivriga Som-
hemshus vénings marstu-1

: - .......................................  h u s     « y .......1

18. Antalet bostáder efter hustyp samt
sommarstugor i Finland (1 000 st.)

1980 774 126 766 116 252
1995 898 291 928 64 416
1996 904 295 941 59 423
1997 909 299 954 60 429
1998 916 303 968 61 435
1999 923 308 980 63 444

19. Fórdelningen av Finlands national- 
fórmogenhet ár 1999

Mrd. euro

Bostadsbyggnader 128 27,5
Andra byggnader 89 19,2
Maskiner, anordnin-
garm.m. 57 12,2
Jord- och vatten-
konstruktioner 52 11,2
Anlagdmark 54 11,7
Skog 49 10,5
Odlingsmark 8 1,7
Annan formogenhet 28 6,0

Sammanlagt 466 100,0

bygden och aven inom mánga bostadsomrá- 
den. Exempelvis dagligvaruhandeln har un
der de señaste áren genomgátt en stor struk- 
turomvandling nár mánga nárbutiker har for- 
svunnit i och med att affárema koncentrerats 
och enhetema blivit storre.

Den byggda miljon omfattar en stor mángd 
byggnader, konstruktioner, vagar, gator och 
parker samt olika slags funktioner. Omkring 
358 miljarder euro, dvs. 71 procent av den

fasta nationalformogenheten i Finland ar 
bunden i byggnader, trafikleder, natverk och 
konstruktioner. I Finland Finns ca 2,6 miljo- 
ner byggnader som beviljats byggnadslov. 
Det finns inemot 2,5 miljoner bostader och 
ca 450 000 semesterbostader. Trots att man i 
Finland traditionellt har bott i egnahemshus 
och pa lantgardar har deras andel minskat i 
och med urbaniseringen samtidigt som anta
let bostader i flervaningshus och radhus har 
okat i motsvarande grad.
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4 Industri

Styrning av miljövärden

Industrins andel av Finlands nationalprodukt 
ökade under 1990-talet samtidigt som tjän- 
stemas, byggandets och lantbrukets andelar 
minskade. Tillväxten har varit snabbast in- 
om elektronikindustrin, där Produktionen 
sjufaldigades under 1990-talet tack vare den 
ökade försäljningen av datateknisk appara- 
tur. Är 2000 stod metall- och elektronikindu
strin för 51 procent, skogsindustrin för 20 
procent och den kemiska industrin för 10 
procent av industriproduktionen. Ar 2000 
svarade elektronikindustrin för 31 procent, 
metallindustrin för inemot 25 procent, skog
sindustrin för drygt 26 procent och den ke
miska industrin för inemot 11 procent av 
värdet av Finlands export tili utlandet.

Den ekologiska effektiviteten inom den fin- 
ska ekonomin har utvecklats i en positiv rikt- 
ning under de senaste decennierna, men utan 
ytterligare ansträngningar kommer Finland 
likväl knappast att uppnä de miljöpolitiska 
Faktor 4- och 10-mäl som uppställts av for- 
skare och miljöorganisationer. Enligt Faktor 
4-mälet skall användningen av naturresurser, 
rävaror och energi minska med en fjärdedel 
per varje producerad enhet frän den nuvaran- 
de nivän pä medelläng sikt, dvs. inom de 
kommande 20-30 ären. Enligt Faktor 
10-mälet skall minskningen nä en nivä som 
motsvarar en tiondel av den nuvarande nivän 
pä medelläng sikt, dvs. inom loppet av 
30-50 är. Det centrala antagandet i fräga om 
ekoeffektiviteten är att miljötrycket äterställs 
pä en nivä som motsvarar den som föranleds 
av materialförbrukningen. Det yttersta mälet 
är att minska materialförbrukningen tili en 
nivä som överensstämmer med hällbar ut- 
veckling.

Ekoeffektiviten i fräga om Produktionen för- 
bättrades i Finland mellan 1960 och 2000

med inemot hälften av Faktor-mälet. Ä and- 
ra sidan skulle den finska ekonomin ha po
tential för att uppnä Faktor-mälen. Finlands 
problem är att potentialen för ekoeffektivite
ten i fräga om Produktionen inte pä ett effek- 
tivt sätt omvandlas tili en uppnädd ekoeffek- 
tivitet pä samhällsnivä. Av de ekonomiska 
sektorerna har i synnerhet ekoeffektiviteten i 
fräga om basmetallindustrin, cellulosa- och 
pappersindustrin, gruvindustrin och trafiken 
tydligt förbättras ären 1975-2000. Däremot 
har ekoeffektiviten i fräga om husbyggnad, 
mark- och vattenbyggnad samt jord- och 
skogsbruk försvagats och i synnerhet inom 
dessa sektorer finns det mycket utrymme för 
förbättring.

Inom industrin har miljövärden redan avse- 
värt effektiverats och i företagen gär man nu 
in för att ta i bruk miljöstymingssystem. EU:s 
IPPC-direktiv om samordnade ätgärder för att 
förebygga och begränsa föroreningar betonar 
företagens skyldighet att utnyttja bästa till- 
gängliga teknik (BAT) i sina processer och 
heia den övriga verksamheten. I Finland har 
kravet pä bästa tillgängliga teknik tagits in i 
miljöskyddslagen samt i vatten-, avfalls- och 
havsskyddslagen. I miljöskyddslagen har 
man samlat de väsentliga delama av lagstift- 
ningen om bekämpning av föroreningar. En
ligt miljöskyddslagen och -förordningen

20. Industrins miljöskyddsutgifter (miljoner euro)

1998 1999

Energi- och vattenförsörjning 39,6 43,9
Skogsindustri 196,4 167,0
Kemisk industri 100,4 131,2
Metallindustri 123,1 102,0
Övrig industri 74,0 53,9

Totalt 533,5 498,0
avvilket

Investeringar 187,5 140,3
Verksamhetsutgifter 346,0 357,7
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Figur 15. Utveckling av ekoeffektiviteten i Finland (1960=1)

■ Ekoeffektiviteten inom Produktionen 

< Samhällets ekoeffektivitet 

; Potentiell ekoeffektivitet

krävs miljötillständ för verksamhet som med- 
för risk för förorening av miljön.

Det mälprogram för skydd av vattendrag 
som godkändes är 1998 och som sträcker sig 
tili är 2005 och det motsvarande handlings- 
programmet förutsätter betydande nedskär- 
ningar av utsläppen inom industrin. Avsik- 
ten är att före är 2005 minska fosfor- och 
kväveutsläppen med 50 procent jämfört med 
1995 ärs nivä. Dessutom skall den kemiska 
syreförbrukningen minskas med 45 procent. 
Mälen för minskning av utsläppen av krom, 
olja, nickel, koppar och zink varierar mellan 
55—90 procent. Enligt en mellanrapport frän 
2002 som hänför sig tili mälprogrammet var 
industriutsläppen av fosfor 35 procent, den 
kemiska syreförbrukningen 22 procent och 
kväveutsläppen 7 procent mindre än 1995. 
Bortsett frän koppar har de övriga indu
striutsläppen av metall och olja minskat tili 
mälnivän för är 2005. Enligt mellanrappor- 
ten bör bl.a. kväveutsläpp frän skogsindu- 
strin och utsläppen frän metallindustrin min
skas mer effektivt än för närvarande.

Det världsomfattande miljösystemet ISO 
14001 togs i bruk 1995 och de första företa- 
gen ansiot sig vären 1996 tili EMÄS, som är 
EU:s frivilliga miljöstymings- och miljöre- 
visionsordning för industriföretag. Eftersom 
ISO visade sig vara klart populärare än

EMÄS i de fiesta EU-ländema reviderades 
EMAS-systemet i februari 2001 sä, att 
EMAS-systemet kan tillämpas inom alla 
branscher. Dessutom har övergängen frän 
ISO tili EMÄS underlättats.

I mänga länder har företag som anslutit sig 
tili EMAS-systemet fätt löften om smidigare 
tillständs- och övervakningsförfarande, sä- 
som nedsatta avgifter för tillständ och över- 
vakning, färre övervakningsbesök, rätt att er-

21. Miljösystem som anlitas i Europa 30.1.2002

EMÄS ISO 14001

Tyskland 2 641 3 380
Österrike 421 223
Sverige 202 2 070
Danmark 175 919
Spanien 173 2 064
Italien 84 1 108
Storbritannien 78 2 500
Norge 78 235
Finland 43 678
Frankrike 35 1 092
Nederländerna 25 942
Belgien 11 130
Irland 9 200
Grekland 4 66
Portugal 2 47
Luxemburg 1 9
Island 0 2
Liechtenstein 0 19

Sammanlagt 3 982 15 684
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sätta miljörapporteringen med en EMAS-re- 
dovisning och förtur i offentlig upphandling. 
I Finland kan EMAS-företagen fä avgiftema 
för tillständsbehandling nedsatta om behand- 
lingen löper snabbare än normalt. I juni 2000 
fattades beslut om revidering av även ISO 
14001-standarden. Revideringen koncentre- 
ras pá att göra systemet entydigare och lätta- 
re att förstä samt pá att förbättra kompatibili- 
teten med kvalitetsstandarden ISO 9000. 
Avsikten är att den nya standarden är färdig 
2004.

Skogindustri

Finland stár for 5 procent av skogsindustrip- 
roduktionen i varlden och for 10 procent av 
skogsindustriexporten. Av de 12,5 miljoner 
ton papper och kartong som producerades i 
Finland ár 2001 gick 90 procent pá export. 
Skogsindustrin har under de señaste áren 
producerat rekordstora mángder papper och 
andra produkter. Ár 2001 sjonk skogsindu- 
striproduktionen dock med 7,4 procent jám- 
fort med ár 2000. Kapaciteten inom pappers- 
industrin utnyttjades under 2001 till i ge- 
nomsnitt 87 procent.

Nástan alia skogsindustriforetag har numera 
ett miljdstymingssystem i sin anvandning

och publicerar en miljorapport i samband 
med sin arsberattelse. En fortsatt forbattring 
av miljoskyddet och en minimering av ut- 
slappen inom skogsindustrin forutsatter att 
hela produktionsprocessen ar under kontroll. 
Vid utvecklingen av processema inom mas- 
sa- och pappersindustrin efterstravas ett 
sparsamt bruk av ramaterial sasom tra, vat- 
ten, kemikalier och pigment. Ar 2000 anvan- 
de skogsindustrin totalt 68,5 miljoner kubik- 
meter fast matt virke. Av detta var 53,1 mil
joner kubikmeter fast matt av inhemskt ur- 
sprung och 15,4 miljoner kubikmeter fast 
matt importvirke. Det importvirke som 
skogsindustrin anvander omfattas av ISO- 
kvalitets- och miljocertifieringen.

Skogsindustrin anvande ar 2001 sammanlagt 
25,5 terawattimmar elektricitet, vilket var 59 
procent av industrins och 31 procent av Fin- 
lands totala elforbrukning. Det viktigaste 
branslet ar tra, som utnyttjas i form av bark, 
flis och svartlut fran cellulosaindustrin. Tra- 
ets andel av trabransleanvandningen vid fab- 
riksanlaggningama inom skogsindustrin ar 
over 70 procent. Skogsindustrin ar den stor- 
sta biobransleforbmkaren.

Skogsindustriforetagen har deltagit aktivt i 
de energibesparingsavtal som handels- och 
industriministeriet och Industrins och Ar-

Figur 16. Produktionen och vattendragsbelastningen inom massa- och pappersindustrin (1990=100)

160 -¡
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Figur 17. Produktionen och utsläppen tili luft inom massa- och pappersindustrin (1990=100)

betsgivamas Centralförbund ingätt. Enligt 
den ärsrapport om industrins energibespa- 
ringsavtal som blev klar i slutet av 2001 upp- 
gick sparavtalens omfattning vid utgängen 
av 1999 tili 97 procent i fräga om elförbruk- 
ningen och tili 99 procent i fräga om bränsle- 
förbrukningen. Inom andra industrigrenar 
tackte avtalen i genomsnitt 77 procent av el- 
förbrukningen och 92 procent av bränsle- 
förbrukningen. Spareffekten av de ätgärder 
som vidtagits i överensstämmelse med avta
len var 0,5 terawattimmar i fräga om värme

och bränslen och 0,26 terawattimmar i fräga 
om elektricitet.

Ar 2000 uppgick miljöinvesteringarna inom 
massa- och pappersindustrin tili 96 miljoner 
euro, dvs. 8 procent av de totala inhemska 
investeringama inom branschen. Detta in- 
nebär en liten ökning jämfört med äret in- 
nan. Största delen, eller 66 procent av mi
ljöinvesteringarna riktades är 2001 tili vat- 
tenvärd, medan 16 procent hänförde sig tili

Figur 18. Tillvaratagandet av returpapper i olika länder är 2000
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Användningen av returpapper och -kartong 
har ökat snabbt i heia världen och andelen 
returfiber beräknas är 2010 stá för ungefär 
hälften av allt rämaterial för pappersfram- 
ställning. Enligt statsrädets principbeslut 
frán 1998 effektiveras pappersinsamlingen 
sä att minst 70 procent av returpappret tas tili 
vara och ätervinns är 2000 och minst 75 pro- 
cent är 2005, och att beräkningen görs uti- 
frän den mängd pappersprodukter som säljs i 
Finland. Ár 2001 tillvaratogs 739 000 ton re
turpapper och kartong, vilket motsvarar 74 
procent av den totala förbrukningen av pap- 
per och kartong i Finland. Globalt sett är den 
genomsnittliga insamlingsgraden ca 40 pro- 
cent. Av den mängd som pappers- och kar- 
tongindustrin producerar stannar endast ca 
10 procent för förbrukning i hemlandet, var- 
för möjlighetema tili ett ökat tillvaratagande 
av returfiber är begränsade. Ár 2001 impor- 
terade Finland 83 290 ton avfallspapper frán 
utlandet för att användas vid framställning 
av returfiber. Den finska pappers- och kar- 
tongindustrin använde inemot 713 000 ton 
returpapper som rämaterial, och sälunda var 
andelen returfiber av det rämaterial som an- 
vändes av pappers- och kartongindustrin 5,6 
procent. Returpapper utnyttjades främst för 
framställning av olika slag av kartong, tid- 
ningspapper och mjukpapper.

avfallshantering, 13 procent tili luftvárd
och 5 procent tili andra ätgärder.

Kemisk industri
Den kemiska industrin utgör en viktig pro- 
duktionssektor för Finland, bäde pä gmnd av 
de slutprodukter som framställs för konsu- 
mentema och framför allt pä grund av de in- 
satsvaror som framställs för den övriga indu
strin. Mänga av de farliga ämnen som an- 
vänds och förädlas inom den kemiska indu
strin kan emellertid redan i smä mängder ha 
avsevärda effekter pä miljön, vilket framhä- 
ver behovet av ett pälitligt och heltäckande 
miljöskydd. Största delen av den kemiska in- 
dustrins miljöskyddsinvesteringar bestär 
fortfarande av yttre miljöskyddsätgärder för 
traditionell utsläppsrening och andelen pro- 
cesstekniska investeringar är fiten. Den ke
miska industrin har likväl t.o.m. i hög grad 
lyckats reducera vissa av sina utsläpp i vatt- 
net och lüften. Därtill har avfallsmängden 
minskat sedan 1994.

Den kemiska industrin har genom frivilliga 
ätgärder förbättrat nivän pä sitt miljöskydd 
och säkerheten i arbetet inom ramen för det 
intemationella programmet Ansvar för 
morgondagen. Är 2001 omfattade program
met över 80 procent av Produktionen inom 
den kemiska industrin i Finland, vilket sam- 
tidigt innebar att sammanlagt 24 200 arbets- 
tagare omfattades av programmet. Av de 
företag som förbundit sig tili Ansvar för 
morgondagen-programmet hade 80 procent 
tillgäng tili en kvalitets- eller miljöstyr- 
ningsordning. Av Systemen följde 47 pro
cent ISO-kvalitetsstandarden, 34 procent

22. Den kem iska  industrins utsläpp i va ttendrag  (ton)

1995 1998 1999 2000 2001

Sulfat 99 578 66 265 61 742 62 529 64 550
Fosfor 19 15 13 15 13
Kväve 449 427 382 461 459
Kvicksllver *) 24 12 7 8 7
Kadmium *) 4 0 1 0 0
Bly*) 1 250 7 5 3 3

*) = kg.
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Är 2001 investerade de företag som deltog i 
Ansvar för morgondagen-programmet ca 60 
miljoner euro för förbättrande av miljö-, häl- 
so- och säkerhetsfrägor, vilket var 8 procent 
mer än är 2000. Driftskostnadema för miljö- 
värden sjönk däremot med 4 procent och 
uppgick sälunda tili 94 miljoner euro är 
2001. Bland produktionsinsatsema sjönk 
energiförbrukningen med 4 procent, men i 
relation till produktionsvolymen ökade den 
med 2 procent.

De största utsläppsminskningama enligt pro- 
grammet Ansvar för morgondagen gjordes i 
början av 1990-talet. Är 2001 var en stör del 
av utsläppen pä samma nivä som äret innan. 
De ärliga variationema är en följd av de 
strukturella omorganiseringama inom före- 
tagen och branschen samt av marknadsläget. 
Utvecklingen beträffande den kemiska indu- 
strins utsläpp i lüften Steg nägot 2001, med 
undantag av flyktiga kolväten eftersom ut
släppen av dem sjönk med 4 procent. Utsläp
pen av kväveföreningar ökade med 2 procent 
frän äret innan tili 7 400 ton samtidigt som 
utsläppen av svavelföreningar ökade tili 
14 400 ton, vilket i relation till produktion
svolymen innebär en ökning om 6 procent 
jämfört med äret innan. Koldioxidutsläppen 
i förhällande tili produktionsvolymen bibe- 
hölls pä samma nivä som äret innan och var 
sälunda 4,6 miljoner ton är 2001.

Uppföljnings- och analystekniken i fräga om 
utsläpp i vattendrag har förbättrats. Till följd 
av detta har man i vissa fall kunnat producera 
sädana uppgifter om utsläpp som är avsevärt

ISO-miljöstandarden, 3 procent EMAS-sys-
temet och 7 procent andra system.

23. U ts lä p p  frä n  o ije ra ffin e rin g e n  (ton)

1995 1997

Flyktiga kolväten 4 745
Kväveoxider 2 287 2 985
Svaveloxlder 4 536 3 069
Oljeutsläpp t i li vatten 7 5

.. = uppgift saknas.

mer exakta än förut. Mängden problemavfall 
minskade med 10 procent frän äret innan och 
var sälunda 111 000 ton. Mängden avfall för 
ätervinning minskade med 4 procent tili 160 
000 ton. Mängden avfall för slutlig förvaring 
uppgick tili 529 000 ton är 2001, vilket upp- 
visar en ökning pä ca 9 procent frän är 2000. 
Ökningen berodde pä ändringama i defini- 
tionema pä avfall, pä en ökning av andelen 
jordmassor som renades och pä vissa struk
turella omorganiseringar i företag.

Metall- och elektronikindustri

Produktionsvolymen inom förädling av me- 
taller har ökat stadigt och fördubblats under 
de senaste tio ären. Samtidigt har Produktio
nen inom elektronik- och elundustrin närapä 
femfaldigats. Är 2001 svarade elektronik- 
och elindustrin för 47 procent, maskin- och 
metallvaruindustrin för 40 procent och me- 
tallförädlingen för 13 procent av bruttovär- 
det av Produktionen inom metall- och elek- 
tronikindustrin. Merparten av miljöverk- 
ningama frän metallindustrin uppstär inom 
metallförädlingen, som producerar rämateri- 
al för användning inom den övriga industrin.

Den omfattande ätervinningen av metaller 
minskar behovet att utvinna orörd malm 
eftersom metaller kan ätervinnas nästan tili 
fullo. Stäl är det mest ätervunna materialet i 
världen. Ätervinningen av stäl är pä ärsnivä 
större än ätervinningen av alla andra materi
al tillsammans. Är 2001 användes för Pro
duktionen av 847 miljoner stälton i världen 
ca 400 miljoner ton skrot, med andra ord till- 
verkades inemot hälften av stälet av ätervun- 
net rämaterial. Användningen av ätervunnet

1999 2000 2001

4 873 4 748 4 590
3 053 2 877 2915
3188 3 266 3 383

4 5 9
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24. Utsläpp inom metallförädling

1995 1996
Index för produktionsvolym 100,0 105,8

Utsläpp tili luft (1 000 ton)
Svaveldioxid 8,1 8,1
Kväveoxider 3,2 3,1

Utsläpp till vatten (ton)
Kväve 420,6 449,3
Kram 3,5 2,3
Nickel 12,4 6,0
Koppar 8,2 8,7
Zink 10,7 9,9

1997 1998 1999 2000 2001
111,6 117,7 122,3 128,1 128,6

7,5 7,6 8,1 7,8 8,2
3,5 3,5 4,1 4,1 3,9

421,6 526,0 490,0 520,5 320,9
3,9 4,2 5,8 3,0 1,5

10,3 6,8 9,3 7,2 5,6
8,9 6,8 7,1 9,7 7,9
9,4 6,9 7,6 7,3 4,0

râmaterial vid framställningen av metaller 
minskar energiförbrukningen avsevärt. T.ex. 
dä stäl produceras av skrot är energiförbruk
ningen per producerad enhet ca 58 procent 
mindre än vid utnyttjande av orörda rävaror. 
Även âtervinningen av aluminium ger stora 
energiinbesparingar. För smältning av äter- 
vinningsaluminium behövs endast 5 procent 
av den energi som krävs för att framställa 
motsvarande mängd aluminium ur bauxit. 
Metallemas egenskaper gär inte heller förlo- 
rade vid ätervinning.

Framställningen av metaller kräver mycket 
energi och utsläppen tili lüften har de största 
miljöverkningama i branschen. Metallföräd-

lingen i Finland har genom att utveckla pro- 
duktionsprocessema avsevärt förbättrat ef- 
fektiviteten i fräga om användningen av rä- 
material och energi samt minskat sina ut
släpp. Av kopparproduktionen i världen 
framställs 50 procent och av nickelproduk- 
tionen 30 procent med den finska flamsmält- 
ningsmetoden, där behovet av extern energi 
är litet och svavelgasutsläppen tas tili vara 
mycket effektivt.

Kyotoprotokollet och koldioxidutsläppen ut- 
gör en stör utmaning för metallförädlingen. 
Vid framställning av stäl i masugn och vid 
framställning av ferrokrom är kol ett nöd- 
vändigt reduktionsmedel. Mängden koldiox-

Figur 19. Specifika mängder koldioxidutsläpp frän metallförädling 
(kg koldioxid per ton framställd metall)

Râmaterial ■Energiförbrukning
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idutsläpp som uppstär är beroende av den 
mängd rämaterial som använts. I Finland när 
masugnamas effektivitet toppnivä i världen 
och koldioxidutsläppen hör tili de lägsta i 
världen mätt enligt producerad enhet. Med 
de medel som för närvarande är tillgängliga 
inom tekniken finns det mycket smä möjlig- 
heter att minska utsläppen.

De processintema miljöinvesteringama in
om metallindustrin var redan 1996 större än 
anskaffningen av traditionell teknik för re- 
ning av utsläpp. Största delen av luftvärdsin- 
vesteringama inom metallindustrin gäller 
uppsamling av partikel- och dammutsläpp. 
Inom vattenvärden har investeringar gjorts i 
syfte att minska avloppsvattenbelastningen 
genom utveckling av produktionsprocesser 
och reningsmetoder. Malet med de investe
ringar som hänför sig tili avfallshanteringen 
har varit att minska mängden biprodukter i 
samband med Produktionen samt att öka 
ätervinningen och äteranvändningen. Inom 
metallförädlingen har man även i högre grad 
anlitat miljöstymingsordningar och tili dem 
anslutna system för livscykelanalys. Inom 
el- och elektronikindustrin har man gätt in 
för att sluta använda CFC-föreningar samt 
satsat pä insamling och ätervinning av skrot.

25. Avfallsmängderna i Finland 1999 (1 000 ton)

Avfallsmartgd A tervunnet

Fast kommunalt avfall 2 400 37%
Hushällsavfall 1 000
Avloppsslam 160 91 %
Problemavfall 638 13%
Industrlavfall 19 000 64%
Avfall frän
energiförsörjningen 921 62%
Mineralbrytningsavfall 29 600
Jordbruksavfall 20 000 94%
Byggnads- och rlvningsavfall 1 200

.. = uppgift saknas.

Avfallshantering

A r  1999 uppgick mängden avfall och med 
det jämförbara material, exklusive avverk- 
ningsspill frän skogsbruket och andelen 
jordmassor som blir över vid jordbyggnads- 
eller vattenbyggnadsarbete, tili inemot 83 
miljoner ton. Mängden kommunalt avfall 
per invânare var nägot under 500 kg om äret, 
medan motsvarande uppgift om mängden 
kommunalt avfall i de europeiska ländema 
varierar mellan 300 och 650 kg. Antalet av- 
stjälpningsplatser som var i bruk i Finland 
uppgick är 2000 tili sammanlagt 300, medan 
1541 avstälpningsplatser hade tagits ur bruk.

Cirka 95 procent av avfallet uppstär inom 
produktionsverksamheten. De största av- 
fallsmängdema uppstär inom den industriel- 
la verksamheten och jordbruket samt inom 
byggverksamheten. Avfallet frään den indu- 
striella verksamheten bestär av avfall frän 
fabriksindustrin, gruvverksamheten samt 
energiförsörjningen. Inom byggverksamhe
ten bestâr en stör del av avfall svolymen av 
de stora jordmassor som bildas vid byggan- 
de. Jordbruksavfallet bestär av djurspillning, 
som äteranvänds tili 94 procent.

Industriavfallet uppgick är 1999 tili 19 mil
joner ton. Utöver fast avfall ingâr i denna 
siffra även avloppsvatten, emulsioner och 
slam. Mest avfall uppstär inom massa- och 
pappersindustrin, den mekaniska skogsindu- 
strin samt inom metallindustrin och den ke- 
miska industrin. Över en tredjedel av indu
striavfallet är frân massa- och pappersindu
strin härrörande trä- och barkavfall, som nu- 
mera tämligen effektivt utnyttjas i industrins 
processer och energiproduktion. Är 1999 
äteranvändes 64 procent av industriavfallet. 
Av avfallet utnyttjades 7,6 miljoner ton som 
materia och 4,6 miljoner ton som energi. Av 
industriavfallet transporterades 4,7 miljoner 
ton tili avstjälpningsplatsema.

I syfte att effektivera ätervinningen av avfall 
har man i Finland gätt in för att tillämpa
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principen om s.k. producentansvar. Princi
pen innebär att den som framställer eller im
porterar en produkt aktivt deltar i insamling- 
en och hanteringen av det avfall som Pro
dukten i sinom tid ger upphov till. Principen 
om producentansvar tillämpas redan i frága 
om kasserade bildäck, returpapper och för- 
packningsavfall. Europapariamentet och rá- 
det antog i juli 2000 ett direktivförslag om 
att avfallshanteringen i frága om uttjänta for- 
don genomförs enligt principen om produ
centansvar. Enligt direktivet skall bilprodu- 
centema betala alia eller en betydande del av

de kostnader som ásamkas av tillvaratagan- 
det av uttjänta fordon sá, att tillverkama eller 
importörema frán ingángen av 2001 ans va
rar för fordon som kommit ut pá marknaden 
i början av 2000 eller därefter. I praktiken 
inbegrips kostnadema i prisema pá nya bilar. 
Frán ingángen av 2007 utvidgas producen- 
tansvaret att galla även fordon som kommit 
ut pá marknaden före 2001. Beredningen av 
ett motsvarande direktiv gällande el- och 
elektronikprodukter págár inom EU.
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5 Energiekonomi

Energiproduktion

Ár 2001 var den totala energiförbrukningen i 
Finland sammanlagt 32,3 miljoner ekvivalen- 
ta oljeton. Oljan stod för 26,6 procent av 
energiförbrukningen, stenkolet för 12 pro- 
cent, naturgasen för 11,3 procent, kämkraften 
för 17,6 procent och torven för 5,8 procent. 
Inhemska energikällor stár för 30 procent av 
energiförbrukningen och träbaserade energi
källor för 20 procent. Energianvändningen 
per capita är hög i Finland, vilket beror pä ett 
betydande behov av uppvärmningsenergi, in- 
dustristrukturen och den glesa bosättningen 
samt de länga transportsträckoma.

Ár 2001 användes totalt 81,6 terawattimmar 
elektricitet i Finland, vilket är 3,1 procent 
mera än áret innan. Det producerades 21,9 
terawattimmar elektricitet med kämkraft (31 
procent av totalförbrukningen) och 13,3 te
rawattimmar med vattenkraft (19 procent av 
förbrukningen). Av elektriciteten producera
des 36 procent i kombinerad produktion av 
värme och elektricitet. Nettoimporten av 
elektricitet stod för 14,4 procent av förbruk-

ningen, dvs. 11,8 terawattimmar. Industrins 
och byggandets andel av elförbrukningen 
var 53 procent, dvs. 43,2 terawattimmar.

Finlands riksdag fattade i maj 2002 ett prin- 
cipbeslut om byggande av ett femte käm- 
kraftverk. I samband med beslutet förutsatte 
riksdagen att det med det snaraste vidtas ät- 
gärder för att begränsa användningen av 
stenkol, att genomförandet av energisparpro- 
grammet och energijusteringen päskyndas, 
att forskningen och ibruktagandet av fömy- 
bara energikällor utvecklas samt att en utred- 
ning om hur dessa ätgärder utfaller ges tili 
riksdagen under loppet av nästa valperiod. 
Enligt Finlands klimatstrategi kommer el-

26. Slutanvändning av energi 2001 efter sektor
P tita io iile  fPJ) %

Industri 514 49
Uppvärmning 236 23
Trafik 170 16
Övrika 124 12

Totalt 1044 100

Figur 20. Totalförbrukningen av energi i vissa länder per BNP-enhet 1999
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förbrukningen att vara ca 90 terawattimmar 
är 2010 om inte ytterligare sparätgärder sätts 
in för att minska förbrukningen. Med de 
spar- och styrätgärder som framställs i stra
tegin kan energiförbrukningen minskas med 
nägra terawattimmar frän prognosen för är 
2010. Även med sparätgärdema fortsätter el- 
förbrukningen att öka längsamt och beräknas 
är 2015 vara drygt 90 terawattimmar. El- 
förbrukningen ökar inom säväl industrin 
som boendet och servicenäringarna. Inom 
industrin beror ökningen framför allt pä den 
ökande Produktionen inom skogsindustrin. 
Inom boendet ökar elförbrukningen även 
som en följd av mindre familjer, större 
mängd elektronisk apparatur i hushällen och 
mindre boendetäthet.

Användning av fossila bränslen

En stör del av de negativa miljökonsekven- 
sema av energiproduktionen beror pä an- 
vändningen av fossila bränslen. De miljös- 
kador som förorsakas av användningen av 
fossila bränslen är betydande och hotar pä 
mänga Ställen naturens fömyelseförmäga 
och bärkraft. En uttömning av de fossila 
energiresursema är utifrän dagens kun- 
skapsläge inte att vänta under de närmaste 
ärtiondena. De fossila bränsletillgängar man

27. Totalförbrukningen av olja, kol och naturgas 
i Finland

Olja, 
milj. ton

Kol,
milj. ton

Naturgas,
1 000 milj, m3

1973 12,3 4,0 _
1980 11,0 6,7 0,9
1985 9.2 6,4 CD C

O

1990 9,0 6,2 2,5
1995 8,2 6,1 3,3
1996 8,5 7,6 3,4
1997 8,4 7,0 3,4
1998 8,7 5,7 3,9
1999 8,7 5,6 3,8
2000 8,4 5,8 4,0
2001 8,6 6,4 4,3

-  = inte ¡ bruk.

funnit hittills väntas trygga oljetillgängen de 
närmaste 40 áren, naturgasen väntas räcka 
de närmaste 55 áren medan kolbehovet är 
tryggat för de närmaste 200 áren.

Världsmarknadspriset pä olja har under de 
señaste áren stigit pä grund av det minskade 
utbudet av och den ökade efterfrägan pä olja. 
De oljeproducerande ländernas samarbetsor- 
ganisation OPEC har försökt höja oljepriset 
genom nedskämingar av Produktionen. Än- 
nu i slutet av 1990-talet sjönk realpriset pä 
räolja dä utbudet klart översteg efterfrägan, 
och var sälunda reellt som lägst är 1998 se-

Figur 21. Utvecklingen av oljeförbrukningen i världen och av det reellä världsmarknadspriset
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dan tiden för den första oljekrisen är 1973. 
Är 2001 uppgick världsproduktionen av olja 
till 3 594 miljoner ton.

I Finland var oljeförbrukningen som störst 
under 1970-talet, 10-12 miljoner ton per är. 
Förbrukningen minskade snabbt under 
1980-talet och under 1990-talet minskade 
den ärliga oljeförbrukningen till nägot under 
9 miljoner ton. Är 2001 började förbruk
ningen av fossila bränslen stiga i Finland, 
bl.a. till följd av en kallare vinter. Förbruk
ningen av lätt brännolja Steg med 2 procent 
medan förbrukningen av tung brännolja Steg 
med nägot under 6 procent. Likasä Steg förb
rukningen av motorbensin och diesel som 
används i trafiken med 1 procent är 2001. 
Ökningen i fräga om förbrukningen av sten- 
kol var 17 procent och i fräga om naturgas 
inemot 9 procent.

Växthusgaser

De viktigaste miljökonsekvensema av fossi
la bränslen är uppkomsten av s.k. växthusga
ser och uppvärmningen av klimatet. Meteo- 
rologiska världsorganisationen WMO och 
FN:s miljöprogram UNEP inrättade 1998 en 
mellanstatlig klimatpanel IPCC (Intergo
vernmental Panel on Climate Change) med 
uppgift att framställa vetenskapliga upp- 
skattningar om klimatförändringen. Resulta
ten används vid de intemationella klimatför- 
handlingama samt vid beräknandet av ut- 
släpp av växthusgaser i olika stater. IPCC 
har 1990, 1996 och 2001 framställt tre om- 
fattande utvärderingsrapporter om klimatfö
rändringen. I den sista rapporten uppskattas 
att medeltemperaturen pä jordklotet till följd 
av klimatförändringen kan stiga med 1,4-5,8 
grader före är 2100. IPCC utvecklar och gör 
upp anvisningar för bl.a. inventarier beträf- 
fande växthusgaser. Är 2002 utvecklas an
visningar om beräkning av s.k. sänkor. Ex- 
empel pä sänkor är jordmän och skogar som 
inom ramen för kolets kretsgäng binder till 
sig kol frän atmosfären.

Pä grundval av FN:s klimatkonvention som 
trädde i kraft 1994 är de avtalsslutande par- 
tema skyldiga att varje är tili avtalssekretari- 
atet inkomma med en inventarierapport om 
utsläppen av växthusgaser under det föregä- 
ende äret. Inventarierapporter har uppgjorts 
och inventariesystemet utvecklats under 
styming av den s.k. gasarbetsgruppen. Den 
kommission som i november 2001 tillsattes 
av handels- och industriministeriet för upp 
förslag tili ordnande av en kontinuerlig upp- 
följning av och rapportering om växtjusga- 
ser. Dessutom framställer kommissionen 
förslag tili myndighetsätgärder i anslutning 
tili införandet av mekanismerna enligt Kyo- 
toprotokollet och tili en kontinuerlig utveck- 
ling av den nationella klimatstrategin. Kom- 
missionens tidsfrist löper ut vid utgängen av 
2002.

Under klimatkonferensen i Kyoto i decem- 
ber 1997 träffades en överenskommelse om 
ätgärder för att minska utsläppen av växthus
gaser och i juni 1998 om den interna börde- 
fördelningen inom EU. Enligt EU:s börde-

28. Utsläpp av växthusgaser i EU-länderna utt 
ryckt i koldioxidekvivalenter och mälet för 
bördefördelningen

Utsläpp 
2000, milj. 

ton

Förändring
ären

1990-2000

B ördefördel-
ningsmal

2008-2012

Luxemburg 6 - 4 5 % -2 8 %
Tyskland 991 - 1 9 % -2 1  %
Danmark 69 - 2 % -2 1  %
Österrike 80 + 3% -1 3 %
Belgien 152 + 6% -7 ,5 %
Nederländerna 217 + 3% - 6 %
Storbritannien 649 - 1 3 % -12,5%
Italien 543 + 4 % -6 ,5 %
Frankrike 542 - 2 % 0%
Finiand 74 - 4 % 0 %
Sverige 69 - 2 % + 4 %
Irland 66 + 24% + 13%
Spanien 386 + 34% + 15%
Grekland 130 + 21 % + 25 %
Portugal 85 + 30% + 27 %

Totalt 4 059 - 4 % - 8 %
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fördelningsavtal förbinder sig Finland att 
minska sinä utsläpp av växthusgaser tili 
1990 ars niva senast 2008-2012. I Kyotop- 
rotokollet fastställs reduktionsmäl för sex 
gaser: koldioxid, metan (CH4), dikväveoxid 
(N20), fluorkolväten (HFC), perfluorkolvä- 
ten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6). Ut- 
tryckt i massaenheter har de övriga gasema 
större växthuseffekter än koldioxid. T.ex. 
metanets växthuseffekt är ca 20-faldig, di- 
kväveoxidens över 300-faldig och de tre öv
riga gasemas tusenfaldig under en period pä 
tusen är.

Är 2000 motsvarade de sammanlagda ut- 
släppen av växthusgaser i Finland 74 miljo- 
ner koldioxidekvivalentton. Detta är 3 miljo- 
ner ton mindre jämfört med Kyotoprotokol- 
lets basär 1990, da utsläppen var 77 miljoner 
kolekvivalentton. Koldioxidutsläppen frän 
träbränslen ingär inte i siffroma, eftersom de 
koldioxidutsläpp som uppstär vid förbrän- 
ning av trä anses ätergä tili skogama. Den 
mest betydande växthusgasen utgörs av kol- 
dioxidet, da utsläppen av det motsvarade 
84,2 procent av alla utsläpp av växthusgaser 
är 2000. De mest betydande utsläppskälloma 
var energin och trafiken, vilka svarade för en 
andel om 82 procent av de totala utsläppen

29. Finlands utsläpp av växthusgaser sektorvis 
ar2000

Mil|. ekviva lent
t i in  C0

%

Energi 47 626 64,4
Trafik 13128 17,7
Jordbruk 7 696 10,4
Industri 2 949 4.0
Avfall 1 768 2,4
Övriga 792 1,1

av växthusgaser och en andel om inemot 94 
procent av koldioxidutsläppen. Utsläppen av 
dikväveoxider uppgick är 2000 tili 7,2 miljo
ner koldioxidekvivalentton, vilket motsvarar 
9,7 procent av de totala utsläppen i Finland. 
Utsläppen av dikväveoxider har minskat 
med 1,24 miljoner ekvivalentton, dvs. med 
17,3 procent, frän är 1990. Utsläpp av dikvä
veoxider uppstär inom jordbmks-, energi-, 
industri- och avfallsektom. Utsläppen av 
N20 inom den mest betydande av dessa, 
dvs. jordbrukssektom, var är 2000 över 1 
miljon ekvivalentton lägre än är 1990. Meta- 
nutsläppen i Finland var är 2000 ca 4 miljo
ner ekvivalentton, vilket är 2,2 miljoner ton 
mindre än är 1990. Metanets andel av utsläp
pen av växthusgaser minskade samtidigt frän 
8 procent tili 5,4 procent. Denna minskning

Figur 22. Finlands utsläpp av växthusgaser (miljoner ton koldioxidekvivalenter)

100
p = prognos

80

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2010p
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30. Ursprunget för sura nedfall i Finland 1998
<%)

Svavel Kväve

Finland 17 29
Västeuropa 13 23
Ryssland 29 9
Baltikum 7 4
Övriga Osteuropa 17 7
Övriga (bakgrundsnedfall) 16 27

Totalt 100 100

31. Utsläppens drift frán Finland 1998 (%)

Svavel K(väve

Finland 46 25
Västeuropa 9 7
Ryssland 16 14
Baltikum 3 2
Övriga Osteuropa 1 2
Övriga (bakgrundsnedfall 
och haven) 25 49

Totalt 100 100

förklaras i första hand av de ändringar som 
skett inom avfallssektom. Däremot har ut- 
släppen av s.k. F-gaser, dvs. HFC5, PFC5 
och SF6 ökar kräftigt även om deras andel ár 
2000 endast var 0,7 procent av de totala ut- 
släppen av växthusgaser. F-gaser frigörs vid 
processer inom industrin.

Ätgärdema för att minska utsläppen av väx
thusgaser har kartlagts inom ramen för den 
nationella klimatstrategin som 2001 avläts 
tili riksdagen. Enligt strategin kommer Fin- 
lands utsläpp av växthusgaser före 2010 att 
öka med 20 procent jämfört med basäret 
1990, dvs. frän ca 77 miljoner ton koldioxid- 
ekvivalenter tili ca 90 miljoner ton, om inte 
ytterligare reduktionsätgärder vidtas utöver 
de ätgärder som redan slagits fast. Den stör- 
sta utmaningen utgörs av den växande el- 
förbrukningen.

Luftfororeningar och surt nedfall

I Finland forekommer forsuming av miljon i 
jordmanen och vattendragen pa de allra 
kansligaste och mest belastade omradena. 
Det sura nedfallet asamkas framst av svavel- 
dioxid- och kvavedioxidutslapp, varav en 
stor del harror fran gransoverskridande ut- 
slapp och en mindre del fran energiproduk- 
tionen och trafiken. Ar 2000 uppgick svavel- 
dioxidutslappen i Finland till totalt 74 100 
ton, vilket innebar en minskning med 47 
procent fran 1990 ars niva. Utslappen har 
minskat bl.a. till foljd av strukturforandring- 
ar i energiproduktionen, minskad anvand- 
ning av tung brannolja, lagre svavelhalt i 
branslen samt forbattrad processteknik. I

Figur 23. Svavelutsläppen i Finland och reduktionsmälen (tusen ton svaveldioxid)

M alar 2000
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Figur 24. Kväveoxidutsläppen i Finland (tusen ton)
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Obs! Grunderna för beräkning av utsläpp har ändrats. Uppgifterna för ären 
1992-2002 är inte direkt jämförbara med tidigare uppgifter.

Finland är svaveldioxidutsläppen i förhällan- 
de tili nationalprodukten ungefär en tredje- 
del mindre än medeltalet för OECD-länder- 
na i Europa. Av utsläppen förorsakades 58 
procent av el- och värmeproduktionen och 
36 procent av industrin. Ungefär 17 procent 
av svaveldioxidnedfallet i Finland har in- 
hemskt Ursprung. Av Finlands svaveldioxi-

dutsläpp sprids 54 procent utanför landets 
gränser. Finland nädde är 1994 malet för det 
andra svavelprotokollet, som underteckna- 
des i Oslo och sträckte sig fram tili är 2000.

De totala kväveoxidutsläppen i Finland var 
är 2000 ungefär 235 900 ton, dvs. drygt 21 
procent mindre än 1990. Trafiken gav upp-

32. Utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och ammoniak i EU-länderna 1999 och ländernas nationella 
utsläppstak för 2010 (1 000 ton)

Svaveldioxid (S 02)________  Kväveoxid säsom NO; _ Ammoniak (NH,)

Utsläpp Utsläpptak Utsläpp Utsläpptak Utsläpp Utsläpptak

Spanien**) 1 498 746 1 194 847 517 353
Storbritannien 1 187 585 1603 1 167 348 297
Tyskland 831 520 1637 1 051 624 550
Italien 923 475 1485 990 448 419
Frankrike 682 375 1 530 810 805 780
Grekland*) 549 523 382 344 74 73
Belgien 186 99 292 176 103 74
Portugal*) 375 160 369 250 103 90
Irland 157 42 119 65 127 116
Danmark 56 55 210 127 96 69
Nederländerna 100 50 408 260 175 128
Finland 87 110 247 170 35 31
Sverige 63 67 261 148 55 57
Österrike 42 39 171 103 70 66
Luxemburg 4 4 16 11 7 7
EU-15 6 740 3 842 9924 6 519 3 587 3110

*)=  uppgifterna frän 1998. **) = uppgifterna frän 1996.
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hov till 65 procent av utsläppen och energip- 
roduktionen till 24 procent. I förhällande till 
nationalprodukten är kväveoxidutsläppen i 
Finland rätt stora, ca 70 procent over medel- 
talet för OECD-ländema i Europa. Är 1998 
hade 29 procent av kväveoxidnedfallet in- 
hemskt Ursprung. Av Finlands kväveoxi- 
dutsläpp sprider sig 75 procent utanför lan- 
dets gränser. Finland har nätt malet för Sofi- 
aprotokollet, enligt vilket utsläppen före 
1994 skulle minskas till under 1987 ärs nivä.

Det sura nedfallet har skadat flera fiskbes- 
tänd i Finland och skador har konstaterats i 
ungefär 2 000 sjöar i södra och mellersta 
Finland. Under de allra senaste ären har man 
emellertid kunnat se tecken pä att sjöama 
halier pä att äterhämta sig, tack vare min- 
skad luftburen belastning. Sulfathaltema i 
sjöama i södra och mellersta Finland sjunker 
och sjöamas buffertkapacitet har ökat betyd- 
ligt under de senaste tio ären. Trots den posi- 
tiva utvecklingen överskrids gränsen för kri- 
tisk belastning ännu i vissa delar av Finland. 
Även i andra delar av Europa, där det sura 
nedfallet har minskat med 30-40 procent se
dan 1980-talet, har sjöama visat tydliga 
tecken pä äterhämtning. I Nordamerika har 
äterhämtningen i fräga om sjöama varit 
längsammare och Situationen där päminner 
om tillständet i Norden pä 1980-talet. Det 
verkar som om försumingen av grundvatt- 
nen i Finland skulle ha avstannat under de 
senaste ären och med tanke pä skogamas till- 
ständ bildar försumingen inte nägot större 
hot ätminstone under de närmaste ären. Situ
ationen kan ändras pä läng sikt om inte ned
fallet reduceras tili nivän för kritisk belast
ning i heia landet.

Ozonet i atmosfären

Till de stora globala miljöproblem som fö- 
rorsakas av utsläpp tili luft hör vid sidan om 
klimatförändringen och försumingen även 
uttunningen av ozonskiktet i stratosfären och 
höjda halter ozon i marknivä. Uttunningen

av ozonskiktet i stratosfären, som leder tili 
ökad ultraviolett strälning som är skadlig för 
människor, djur och växter, har beräknats 
öka i början av detta ärtusende, speciellt i de 
nordliga regionema. Under värvintem 2000 
var ozonuttunningen över det norra polarom- 
rädet märkbart större än under de tvä föregä- 
ende ären. Enligt Meteorologiska institutets 
mätningar uppgick uttunningen av ozonskik
tet ovanför Finland som mest tili 35 procent, 
lokalt t.o.m. tili 60 procent.

Finland har för närvarande en strängare lag- 
stiftning om begränsning av ozonnedbrytande 
ämnen än mänga andra länder inom EU. Eu- 
ropeiska unionens miljöministerräd skärpte är 
1998 begränsningama pä tillverkning och an- 
vändning av ämnen som bryter ned ozonskik
tet. Nya begränsningar infördes bl.a. för me- 
tylbromid och HCFC-föreningar. Använd- 
ningen av metylbromid upphör etappvis inom 
EU före 2005 och Produktionen av HCFC-fö- 
reningar fryses pä nuvarande nivä före 2008 
och upphör heit före utgängen av 2025. Be- 
slutet innebär att EU i fräga om nästan alla 
begränsningsätgärder avancerar förbi kraven i 
Montrealprotokollet.

De höga haltema av marknära ozon har skadli- 
ga effekter pä växtligheten och pä människors 
hälsa. Ozon uppstär genom att trafik- och in- 
dustriutsläpp säsom kväveoxider, kolmonoxid 
och flyktiga kolväten reagerar med olika be- 
ständsdelar i atmosfären. Nuförtiden betraktas 
trafikutsläppen av kväveoxider och flyktiga 
kolväten som den främsta orsaken tili ökning- 
en av ozonhaltema i Västeuropa. I Finland 
höjs ozonhaltema framför allt av fjärrsprid- 
ningen av utsläpp frän Västeuropa. Ozonbild- 
ningen är tili sin natur en icke-lineär process, 
där ozonhaltema i stör utsträckning beror pä de 
meteorologiska förhällandena och pä bak- 
gmndshalten av ozon pä norra halvklotet. Det 
är därför inte alltid möjligt att skönja ett klart 
kausalsamband mellan utsläpp och ozonhalter.

Enligt uppskattning överskrids de kritiska 
ozonniväema för odlingsväxter under vege-

l/jjji Statistikcentralen 53



Figur 25. Förhöjda halter av marknära ozon vid vissa meteorologiska stationer (dagar/âr)

tationsperioden sä gott som varje är i Fin
land. De kritiska niväema för skogama 
överskrids i södra och mellersta Finland spe- 
ciellt under varma och soliga somrar. Trös- 
kelnivän för hälsokonsekvenser enligt EU:s 
ozondirektiv överskrids upprepade ganger 
varje är pä Stora omräden i Finland. En fö- 
rutsättning för att de marknära ozonhaltema 
skall minska i avgörande grad är att utsläp- 
pen av kväveoxider och flyktiga kolväten 
minskas kräftigt över heia norra halvklotet.

Hällbar energiförsörjning

En hällbar utveckling förutsätter att använd- 
ningen av fömybara energikällor främjas 
och att energiförbrukningen görs effektivare. 
Europeiska Unionen främjar användningen 
av fömybara energikällor säsom solenergi, 
vindkraft, biomassa, avfall, geotermisk vär- 
me och smäskalig vattenkraft samt handeln 
med därtill hörande apparatur och teknologi 
inom ramen för forskningsprogrammen AL- 
TENER. EU främjar energisparande inom 
ramen för SAVE-programmen. Forsknings- 
programmet ALTENER III startade är 2000 
som en del av det mängäriga ramprogram- 
met för energisektom. EU-kommissionen 
har som mäl att höja andelen kombinerad

Produktion av elektricitet och värme och att 
fördubbla andelen fömybara energikällor 
frän nuvarande sex procent före är 2010.

I det direktiv som främjar användningen av 
elektricitet som ffamställts ur fömybara ener
gikällor har för medlemsländema uppställts 
landsspecifika indikativa mäl för den andel 
elektricitet som framställs ur fömybara energi
källor i förhällande tili den totala förbrakning- 
en är 2010. Finlands indikativa mäl är 31,5 
procent. I syfte att främja den kombinerade 
Produktionen av el och värme, dvs. CHP, har 
kommissionen som ett gemensamt mäl för he
ia EU uppställt att andelen av den kombinera
de Produktionen fördubblas före utgängen av 
2010. Det kommande CHP-direktivet och ex- 
aktare statistiska förfaranden kan eventuellt le
da tili att detta mäl préciseras.

Dessutom har EU-kommissionen som mäl 
att áren 1998-2010 främja ibruktagandet av 
fömybara energikällor genom en omfattande 
kampanj som stimulerar tili snabbare inve- 
steringar. Mälet är att det byggs en miljon 
System för solelektricitet med en effekt pä 1 
Kwh, vindkraftsparker med en effekt pä 10 
000 mégawatt, biomassakapacitet för 10 000 
mégawatt och 100 modellsamhällen som 
heit bygger pä fömybar energi. Totalt krävs
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33. Utvecklingen av den nya vindkrafts- 
kapaciteten i världen (megawatt)

1990 200
1991 240
1992 338
1993 480
1994 730
1995 1 290
1996 1 292
1997 1 566
1998 2 597
1999 3 922
2000 4 885
2001*) 5 825
2002*) 6 095
2003*) 7 600
2004*) 9175

*) = prognos.

investeringar pä uppskattningsvis 165 mi- 
ljarder euro för att kommissionens mäl skall 
kunna uppnäs före är 2010.

Mälet för det program för främjande av för- 
nybara energikällor i Finland som blev klart 
1999 är att före är 2010 öka användningen av 
fömybara energikällor med 50 procent frän 
1995 ars niva. Avsikten är att 90 procent av 
ökningen kommer frän fömybara bränslen, 
främst trä, 4 procent frän värmepumpar, 3 
procent frän vattenkraft och mindre än 0,5

procent frän solenergi. Mälet innebär att an- 
delen fömybara energikällor av den totala 
energiförbmkningen ökar med 5-6 procen- 
tenheter jämfört med är 1995. Användningen 
av biobränslen minskar mängden skadliga ut- 
släpp av växthusgaser och svavelutsläpp jäm
fört med fossila bränslen.

I EU:s sjätte ramprogram för forskning som 
inleds 2003 inriktas energiforskningen pä 
tyngdpunktsomrädet Hällbar utveckling och 
globala förändringar. Beredningen av ett 
fortsatt program för främjande av energispa- 
randet och fömybar energi för 2003-2006 
pägär ocksä.

En ökning av användningen av träbränslen 
är ett av mälen i det nationella skogspro- 
grammet och i handels- och industriministe- 
riets program för främjande av fömybara 
energikällor. Är 2000 uppgick användningen 
av fasta träbränslen i energiproduktionen tili 
ca 35 terawattimmar, dvs. inemot 10 procent 
av den totala förbrukningen av energikällor- 
na i Finland. En ännu större energimängd er- 
hölls frän träbaserade avlut inom träföräd- 
lingsindustrin, ca 40 terawattimmar, vilket 
motsvarar ca 11 procent av den totala energi
förbmkningen. Den största delen, dvs. 23 te-

26. Andelen fömybara energikällor av elförbrukningen är 1999 och mälet är 2010 (%)
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34. Den totala användningen av skogsflis i Finland är 2000 och 2001

2000
GWh

2000
1000 k-nr

2001
GWh

2001
1000 k-m

El- och värmeproduktion 600 790 1 853 960
Skogsindustrin 170 228 498 254
Övriga el- och värmeproducenter 390 514 1263 654
Värmeföretagare 40 48 100 52

Smä fastigheter 110 142 763 381
Totalt 710 932 2616 1 342

rawattimmar, av de fasta träbränslena använ- 
des vid värmekraftverken och kraftanlägg- 
ningar. Den största andelen av de fasta träb
ränslena, cirka en tredjedel, utgörs av bark, 
vilket liksom avlut och sägspän samt span 
härrör frän och sälunda är beroende av Pro
duktionen inom träförädlingsindustrin. Även 
pelletar och briketter framställs huvudsakli- 
gen av trärester frän industrin. Det mest be- 
tydande av övrigt träbränsle är smäskalig ve- 
deldning, dvs. främst eldning med klabbar. 
Spill frän skogsflis är tills vidare ett träb
ränsle med smä andelar, men användningen 
av det häller dock pä att tillta i snabb takt.

Finland har med tanke pä sin know-how och 
sina vindförhällanden ocksä goda möjlighe- 
ter att snabbt öka vindkraftsutnyttjandet un
der de närmaste ären. Är 2001 uppgick Fin- 
lands vindkraftskapacitet tili 64 turbiner och

39 megawatt. Är 2001 producerades i Fin- 
land 69,9 gigawattimmar energi med vind- 
kraft, vilket är 9,1 procent mindre än äret in- 
nan. Minskningen berodde pä vindbrist i 
början av äret. Vindkraftens andel motsvarar 
0,1 procent av energiförbrukningen i landet. 
Mälet är att öka vindkraftskapaciteten i Fin- 
land tili 500 megawatt är 2010. Det läga 
marknadspriset pä elektricitet är en delorsak 
tili att vindkraften byggts ut längsamt.

Ocksä kunnandet i fräga om utnyttjande av 
solenergi häller hög nivä. De nuvarande kom- 
mersiella tillämpningama för solelektricitet är 
främst förknippade med elektrifiering av 
sommarstugor och bostäder i glesbygden. Det 
har sälts ungefär 30 000 solelektricitetspaket 
för sommarstugor, elsystem som bygger pä 
solenergi har installerats i 1 500 farledsfyrar 
och fyra elnätsanslutna solkraftverk har

27. Andelen elektricitet i EU-länderna som produceras säsom kombinerad Produktion av el 
och värme
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byggts som försöksprojekt. Elbolagen erbju- 
der konsumentema möjligheter att köpa s.k. 
ekoelektricitet som producerats med vat- 
tenkraft samt bio-, vind- och solenergi.

Trots att energiekonomin i Finland i stör ut- 
sträckning bygger pä konventionella energi- 
former, vars effekt är hög, speciellt tack vare 
den kombinerade Produktionen av el och vär- 
me (CHP). Är 2000 producerades 31 procent 
av all elektricitet i kombinerad el- och vär- 
meproduktion. Av detta var är 2000 indu- 
strins andel 12 terawattimmar och samhälls- 
fjärrvärmens 13 terawattimmar. I samhällenas 
CHP-anläggningar producerades 21 terawatt- 
timmar fjärrvärme. Är 2000 förbrukades allt 
som allt 25,6 terawattimmar fjärrvärme. 
Omkring 46 procent av befolkningen bor i 
bostadshus som är anslutna tili fjärrvärmenät.

Energiskatter
Utöver beskattningen av trafikbränslen kon- 
centrerar sig energiskattesystemet i Finland 
pä beskattning av slutprodukten, dvs. elektri- 
citeten. Elaccisen är graderad i tvä accisklas- 
ser. Den lägre accisen päförs industrin och yr- 
kesmässiga växthusodlare. Den högre accisen 
betalas av hushällen, tjänstesektom, lantbru- 
ket och den offentliga sektom. Bränslen som 
används för att producera värme beskattas, tili 
skillnad frän bränslena för elproduktion, en- 
ligt kolinnehället. Accisen är 17,16 euro per 
koldioxidton. Den koldioxidbaserade tillägg- 
saccisen höjdes är 1998 med ungefär 24 pro
cent. Samtidigt höjdes elaccisen för industrin 
och privata konsumenter. Höjningen av elac-

35. Inflödet av energiskatter i Finland 2001 
(miljoner euro)

Motorbensin 1 337
Dieselolja 663
Lätt brännolja 182
Tung brännolja 52
Stenkol 61
Torv 15
Elektricitet 397
Naturgas 11

Totalt 2749

eisen har ökat stödet för elektricitet som pro
duceras ur fömybara energikällor.

I den nationella klimatstrategin är energibes- 
kattningen en av de mest céntrala styrätgärder- 
na. Lämpligheten av det nuvarande energiac- 
cissystemet i fräga om minskningen av utsläpp 
har bedömts i en utredning som Näringslivets 
forskningsinstitut och Statens tekniska forsk- 
ningscentral publicerade i maj 2002. Enligt ut- 
redningen har energibeskattningen i sin nuva
rande form föga styrande verkningar, eftersom 
beskattningen inte riktar sig tili alla utsläpps- 
källor, i synnerhet inte tili de bränslen som an
vänds inom elproduktionen.

För att energibeskattningen skall kunna an
vänds som ett redskap inom energi- och kli- 
matpolitiken krävs en mer omfattande kon- 
troll pä grundval av nämnda utredning. Detta 
behov accentueras ytterligare av vissa direk- 
tivförslag gällande energi- och klimatpoliti- 
ken som EU-kommissionen nyligen avgett el- 
ler som är under beredning vid kommissionen 
samt andra ätgärder som inverkar pä efterfrä- 
gan av och utbudet pä energi. Den mest bety- 
dande av dessa är förslaget om utsläppshan- 
del, som gavs hösten 2001. Utsläppshandeln 
är en ätgärd som delvis är överlappande med 
energibeskattningen. Organiseringen av det 
fortsatta arbetet för att utreda samordningen 
av energibeskattningen och andra ätgärder 
häller pä att beredas under ledning av han- 
dels- och industriministeriet inom samarbets- 
nätverket i anslutning tili Kyotoprotokollet.

Inom EU har alltsedan 1992 förts diskussio- 
ner om direktivförslaget gällande beskatt- 
ningsramama för energiprodukter, men tills 
vidare har man inte nätt enighet i frägan. 
Finland har stött upprättandet av ett ener- 
giskattedirektiv som omfattar heia Europa. 
Mälet med ett enhetligt skattedirektiv, där 
skattenivän pä produktema är tillräckligt 
hög, är förutom att uppfylla miljöskydds- 
förpliktelsema även att fä tili stànd en neu
tral konkurrenssituation mellan de olika 
medlemsländema.
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6 Trafik

Utveckling av trafikvolymerna

I proportion till folkmängden hör den ärliga 
trafikprestationen i Finland till de största in- 
om Europeiska Unionen. I Europa uppvisar 
endast Danmark och Italien större mängder. 
Är 2001 var trafikprestationen ca 47,7 miljo- 
ner kilometer. Personbilama stod för cirka 
tvä tredjedelar av prestationen. Andelen per- 
sonkilometer i vägtrafiken var 64,5 miljar- 
der, dvs. ca 2 procent mer än äret innan. 
Godstransporten inom vägtrafiken minskade 
däremot i viss man. Godstransporten inom 
den inhemska vägtrafiken var är 2001 ca 
372,8 miljoner ton, vilket är ca 4 procent 
mindre än äret innan.

Tägtrafiken fortsatte att öka nägot är 2001. 
Antalet tonkilometer inom godstrafiken pä 
jämvägama ökade med 3 procent och passa- 
gerarmängdema med 0,5 procent frän äret 
innan. Inom godstrafiken ökade de intema- 
tionella transportema medan de inhemska 
transportema minskade nägot. Pä motsva-

rande sátt okade resoma i persontrafiken i 
nartágen, men minskade i fjarrtágen. Inom 
persontrafiken uppgick antalet resor till ca 
55 miljoner och mangden gods som trans- 
porterades var ca 41,7 miljoner ton.

Sjotransporterna mellan Finland och utlan- 
det okade ár 2001. Importen frán áret innan 
okade med 9,3 procent och exporten med 
0,3 procent. Allt som allt nádde transport- 
mangderna rekordhoga 84,5 miljoner ton, 
medan motsvarande siffra ár 2000 var 80,6 
miljoner ton. Passagerartrafiken mellan 
Finland och utlandet minskade dáremot 
med ca 370 000 passagerare, till totalt 15,6 
miljoner passagerare.

Inom flygtrafiken minskade passagerar- 
mángden pá Finlands flygplatser ár 2000 
med 0,2 procent jámfórt med áret innan. Den 
intemationella bestállningstrafiken minska
de med 5,4 procent och inrikestrafiken med 
2,1 procent. Den intemationella reguljártra- 
fiken okade dáremot med 2,7 procent.

Figur 28. Utvecklingen i frága om prestationerna inom kollektivtrafiken och persontrafiken (1980=100)
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Miljökonsekvenser
Miljökonsekvenser av trafiken är:
• utsläpp av växthusgaser (koldioxid, me- 

tan och kväveoxidul)
• utsläpp av andra miljö- eller hälsöfarliga 

avgaser (kväveoxid, svaveldioxid, kölvä- 
ten, kolmonixid och partiklar)

• buller
• inverkan pä grund- och ytvattnen, jord- 

mänen, naturresursema och/eller biodi- 
versiteten

• inverkan pä den sociala miljön (t.ex. triv- 
seln)

Strävan är att miljöverkningama tili följd av 
trafiken i Finland kan reduceras med hjälp 
av det miljöprogram “Riktlinjema för trafi
ken i miljöfrägor” (Liikenteen toimintalinjat 
ympäristökysymyksissä), som reviderades 
1999. Programmet har byggts upp i form av 
ett miljösystem som iakttar ISO 14001-prin- 
cipema, och i det framställs mälen för det 
miljöarbete som hänför sig tili trafiken och 
tili det anslutna ätgärder, tidtabeller och an- 
svarsinstanser för ären 1999-2004.

De verk och företag som lyder under förvalt- 
ningsomrädet kompletterar programmet med

sina egna program. En uppföljning av hur 
Programmen utfallit görs ärligen.

Koldioxidutsläppen frän trafiken i Finland 
var är 2001 ca 16 miljoner ton, dvs. ca 23 
procent av de totala koldioxidutsläppen. Ut- 
släppen omfattar den luft- och vattentrafik 
som riktas utomlands samt lufttrafikens 
överflygningar i Finlands luftmm, vilkas to
tala andel är 2001 uppgick tili 4 miljoner 
ton. Vägtrafikens andel av de totala utsläp- 
pen frän trafiken i landet var 90 procent. 
Trafikens andel av metanutsläppen var ca 15 
procent, av kväveoxidulutsläppen nägot över 
30 procent och av utsläppen av HFC-före- 
ningar ca 10 procent. Utan ytterligare ätgär
der beräknas utsläppen frän trafiken öka med 
ca 1 miljon koldioxidton fram tili ären 
2020-2025.

36. Trafikens andel av de totala utsläppen i 
Finland 2000(%) ...

Koldioxid 24
Kväveoxider 61
Kolväten 30
Kolmonoxid 53
Svaveldioxid 20

Figur 29. Utvecklingen av vägtrafikutsläppen (1980=100)
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Figur 30. Användningen av och mälnivän f ö r  vägsalt är 2003 (ton)

En reducering av utsläppen av växthusgaser 
eftersträvas bl.a. med hjälp av en klimatstrate- 
gi för trafiksektom. Strategin är en del av det 
nationella klimatprogrammet, som vären 2001 
avläts tili riksdagen som en redogörelse av re
geringen. De ätgärder som framställs i strate
gin omfattar nio ätgärdskategorier med hjälp 
av vilka utsläppsnivän enligt uppskattning kan 
reduceras tili 1990 ärs nivä före utgängen av 
2010. Malet med ätgärdema är bade att minska 
behovet av trafik (där den viktigaste insatsen 
är att göra samhällsstrukturen tätare och enhet- 
ligare) och att päverka fördelningen pä olika 
slags fortskaffningsmedel. Uppmärksamhet 
har ocksä fästs vid godstrafiken, den intema- 
tionella trafiken, körsätten och de lösningar 
som informationsteknologin erbjuder.

Genom avtal som ingätts mellan EU och bilin- 
dustrin strävar man efter tekniska förbättringar 
av egenförbrukningen hos fordon. Enligt avta- 
len minskar den genomsnittliga bränsleförb- 
mkningen i nya personbilar tili 5-6 liter/100 
kilometer och de genomsnittliga koldioxiduts- 
läppen tili 140 g/kilometer före utgängen av 
2009. Enligt en utredning som Fordonsförvalt- 
ningscentralen lät utföra 2001 minskade den 
genomsnittliga bränsleförbrukningen i bensin-

drivna nya bilar i Finland fran inemot 8,5 li- 
ter/100 kilometer ar 1993 till 7,5 liter/100 kilo
meter ar 2000. Motsvarande minskning i fraga 
om dieseldrivna bilar var fran 7,5 liter/100 ki
lometer till under 6 liter/100 kilometer. En bil 
som forsta gangen registrerats i Finland ar 
2000 eller darefter producerar i genomsnitt 
174 gram koldioxid per kilometer. I bensin- 
drivna bilar ar siffran 178 gram per kilometer 
och i dieseldrivna bilar 155 gram per kilome
ter. I fraga on bensindrivna personbilar var 
minskningen i forhallande till granskningspe- 
riodens boijan 8 procent och i dieseldrivna 
personbilar 23 procent.

Vid sidan om klimatforandringen faster man 
i miljoarbetet inom trafiksektom framover 
allt storre uppmarksamhet vid luftkvaliteten 
och bullemivan i stadema. De overskrid- 
ningar av riktvardena for luftkvalitet som 
trafiken fororsakar har minskat framst i och 
med de forbattringar som gjorts inom for- 
donstekniken och branslekvaliteten, men det 
forekommer fortfarande overskridningar i 
fraga om utslappen av partiklar och kvave- 
oxider. Den totala halten partiklar i stadsluf- 
ten ar som hogst pa varen, da den sandnings- 
sand som under vintem korts ut pa vagama
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sprids ut i luften som damm pá grund av de 
luftströmmar som trafiken föranleder. Hal- 
tema av kväveoxider är som högst pá livligt 
trafikerade gator med däligt luftutbyte. En 
annan problematisk stadsluftsförstörare är 
ozonet, som uppstár dá trafik- och indu- 
striutsläpp, speciellt kväveoxider, reagerar 
med olika bestándsdelar i atmosfären. Likväl 
härstammar största delen av det marknära 
ozonet i Finland frán Mellaneuropa.

Är 2001 var kolmonoxidutsläppen frán trafi
ken 271 884 ton, dvs. ca 51 procent av de tota- 
la utsläppen av kolmonoxid i Finland. Kolvä- 
teutsläppen uppgick tili 50 237 ton (30 pro
cent), partikelutsläppen tili 7 987 ton (15 pro
cent) och kväveoxidutsläppen tili 182 120 ton 
(60 procent). Utsläppen av svavel frán trafiken 
var 19 670 ton, dvs. ca 20 procent av de totala 
svaveldioxidutsläppen i Finland.

Utsläppsgränsema för fordon har under de 
señaste decenniema stramats át avsevärt och 
kommer framöver att stramas ät ytterligare. 
Ar 2000 trädde en ändring av direktivet om 
utsläppsgränsema för tunga fordon i kraft i 
Finland och tili följd av detta kommer parti
kelutsläppen frán nya lastbilar och bussar att 
minska med 80 procent före utgängen av 
2006 och utsläppen av kväveoxider med 40 
procent före utgängen av 2009 jämfört med 
nuvarande nivá. Utsläppsgränsema för per
son- och paketbilar stramades ät är 2001 och 
kommer ytterligare att stramas ät är 2006, 
medan motsvarande gränser för motorcyklar 
skärps áren 2003 och 2005. Även kvali- 
tetskraven pä bränslen har skärpts inom EU, 
senast är 2000 och nästa gäng 2005.

Bullerolägenhetema av trafiken ökar i och 
med att trafiken ökar och befolkningen kon- 
centreras tili nägra fä tillväxtcentra. Enligt 
en utredning frán 1998 var ca 980 000 fin- 
ländare bosatta inom omräden där trafikbull- 
ret överstiger 55 dBA. Av dessa bodde ca 
560 000 inom bulleromräden vid gator och 
planvägar och ca 320 000 vid allmänna vä- 
gar medan ca 35 000 var bosatta inom omrä-

den som berörs av buller frán jämvägar och 
ca 65 000 av buller frán flygtrafiken. Hittills 
har man försökt lösa bullerproblemet med 
fordonstekniska medel samt med bullerhin
der, men framöver är man tvungen att i allt 
större utsträcknig ta itu med problemet ge- 
nom planläggning och begränsning av trafik- 
mängdema i städema.

Europapariamentet och rádet godkände di
rektivet om omgivningsbuller i maj 2002. I 
Finland inleddes 2001 ett pilotprojekt i sam- 
arbete mellan Vägförvaltningen och kom- 
munikationsministeriet om upprättande av 
en gemensam bullerdatabas inom Nylands 
vägdistrikts och miljöcentrals omräde. Av- 
sikten är att projektet i framtiden utvidgas sä 
att man kan upprätta en bullerdatabas som 
omfattar heia landet och samtliga källor för 
omgivningsbuller.

Strävan är att skyddet av grundvattnen och 
jordmánen beaktas inom trafiksektom redan 
vid planeringen av projekt. Uppkomsten av 
olägenheter förebyggs med hjälp av miljö- 
konsekvensbedömningsförfarandet (MKB). 
I frága om de befintliga ledema i vägrafiken 
iakttas ett skyddsprogram för grundvattnen, 
vilket huvudsakligen finns tili för att skydda 
brädskande Objekt. Antalet sädana projekt 
uppgick vid millenniumskiftet tili ungefär 
60, medan 145 vägkilometer är i behov av 
skydd. Är 2001 byggdes grundvattenskydd 
pá en sträcka av totalt ca 18 kilometer. An-

37. Materialflöden inom väghällningen 
(1000 ton)

1997 1998 1999 2000

Byggande
Stenmaterial som 
hämtats frän omräden 
utanför väglinjen 6 051 7 703 5 466 3 368
Beläggningsmaterial 1 082 722

Underhäll av 
vägnätet
Salt 120 102 103 82
Sand 650 610 560 570
Insamlat avfall 11 10 13 12

.. = uppgift saknas.
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vändningen av sait som ett medel för be- 
kämpning av halka pä allmänna vägar redu- 
cerades särskilt inom grundvattenomräden. 
Mälet är att minska användningen av sait tili 
omkring 70 000 ton före utgängen av 2003. 
Är 2001 användes 83 000 ton sait. Lämplig- 
heten av alternativa ämnen för bekämpning 
av halka för Finlands förhällanden utreddes 
bäde inom väg- och lufttrafiksektom.

Inom trafiksektom har användningen av na- 
turresurser och uppkomsten av avfall min- 
skat nägot under de senaste tio ären. Tyngd- 
punkten i frâga om farledspolitiken häller sä 
smâningom pä att förflyttas frän byggandet 
av nya leder tili underhäll av redan befintliga 
leder. Dessutom har man i allt större ut- 
sträckning gätt in för att vid byggandet av le
der använda jordämnen som fâs pä platsen, 
varvid bäde mängden massor som transpor
teras frân andra Ställen och massor som sam- 
las annanstans har minskat.

Trafikkostnader och 
trafikbeskattning

Den ekonomiska stymingen inom EU utgär 
frän marginalkostnadsprincipen, där de kost- 
nader som är beroende av trafikvolymema in- 
begrips i trafikavgiftema. Prissättningen av 
trafiken via olika skatter och avgifter är ett 
viktigt sätt att styra användningen i en rikt- 
ning som är mindre skadlig för miljön. Skat
ter som inriktas pä vägtrafiken är bil- eller 
motorcykelskatten som betalas vid köp av 
fordon, de ärliga fordons- och motorfordons-

skattema samt bränsleaccisen. Bränsleaccisen 
i vägtrafiken bygger delvis pä miljökonse- 
kvenser, varför grundaccisen pä svavelfritt 
och blyfritt bränsle är lägre. Dessutom grun- 
dar sig tilläggsaccisen pä kolinnehället och är 
sälunda 17,2 euro per koldioxidton. Ekono- 
misk styming har i Finland tillämpats ocksä 
pä jämvägstrafiken. Banavgiften som revide- 
rades är 2000 bygger pä marginalkostnad
sprincipen och beaktar de extema kostnader 
som trafikvolymema förorsakar.

Av de specialskatter som päförs vägtrafiken 
ger beskattningen av flytande trafikbränslen 
den största avkastningen. Omkring 70 pro- 
cent av priset pä blyfritt bränsle utgörs av 
skatter. Inom EU-statistiken placerar sig 
Finland pä femte plats i fräga om skattens re
lativa andel av bränslepriset. Däremot är be
skattningen av dieselolja lägre än medelni- 
vän för EU-ländema.

Är 2001 användes i statsbudgeten anvisade 
nettoanslag motsvarande inemot 1,3 miljarder 
euro för underhäll och utveckling av trafikle- 
der. Av detta användes nägot under 0,5 miljar
der euro tili basväghällningen och drygt 151 
miljoner euro tili utvecklingsprojekt. För ban- 
hällning användes 387 miljoner euro, varav 
320 miljoner euro för basbanhällning och 61 
miljoner euro för utvecklingsinvesteringar. För 
underhäll och utveckling av farleder användes 
165 miljoner euro.

38. Specialskatter i vägtrafiken (miljoner euro)
1999

Bokslut
2000

Bokslut
2001

Bokslut
2002

Budqet
2 003

Budnetprop.
Fordonsskatt 209 220 226 237 247
Motorfordonsskatt 185 181 200 209 218
Moms pâ skatt pä bilar 226 233 196 195 198
Skatt pä bilar 1 028 1 059 891 887 900
Moms pä bränsleaccis 286 2 7 4 292 296 318
Bränsleaccis 1 969 1 939 1 960 1 971 2 1 8 0

T o ta l t 3903 3906 3805 3 795 4061
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Figur 31. Konsumentpriser pä bensin (95E) 15.8.2002
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7  Mot en hâllbar utveckling
Den tio âr lânga vandringen mot hâllbar ut
veckling, som inleddes vid FN:s konferens om 
miljô och utveckling i Rio de Janeiro i juni 
1992, har visât sig vara en lângsam och poli- 
tiskt svâr process. I grund och botten âr det 
lângsamma framskridandet och svârighetema i 
anslutning till samarbetet en fôljd av samman- 
stötningar mellan olika lânders ekonomiska in- 
tressen. Förenta statema har i tämligen hög 
grad frânsagt sig utvecklingen av miljôavtal 
och miljôvârd pâ det globala planet med hän- 
visning till sina ekonomiska intressen. A andra 
sidan har utvecklingsländema varit frustrerade 
över västländemas ovilja att bevilja dem den 
fmansiering och det övriga stöd om vilket ôve- 
renskommits i Rio. Europeiska Unionen är den 
som under de senaste tio âren kraftigast upp- 
râtthâllit och främjat tanken om och âtgârdema 
för hâllbar utveckling.

EU:s strategi för hâllbar utveckling, där eko
nomiska, sociala och ekologiska aspekter in
tégreras i Politiken för en hâllbar utveckling, 
utgjorde samtidigt gemenskapens bidrag till 
tioârsuppfôljningen av FN:s s.k. Rioprocess 
för hâllbar utveckling (World Summit on 
Sustainable Development, WSSD) i augus- 
ti-september 2002. Dessutom ratificerade 
EU Kyotoprotokollet före toppmötet i Jo
hannesburg. Ur EU:s synvinkel var de vikti- 
gaste mâlen för WSSD-mötet att öka ekoef- 
fektiviteten sä att den nuvarande trenden 
med overdriven användning av miljöresurser 
kan vändas i motsatt riktning före utgängen 
av âr 2015, att sammanjämka miljöskydd 
och avvärjande av fattigdom tili likriktade 
mâl, att fä globaliseringsutvecklingen att 
främja en hâllbar utveckling och att främja 
och stöda god förvaltning och deltagande pâ 
alla nivâer. Den första punkten omfattar äv- 
en behovet att trygga och skydda ekosyste- 
mens bärkraft och basen för naturresursema 
-  tvä faktorer som är viktiga ocksä för den 
ekonomiska och samhälleliga utvecklingen.

Enligt linjedragningama skall EU inta en le- 
dande roll i politik av detta slag.

Tack vare aktivt miljöskydd som byggt bäde 
pä administrativ och ekonomisk styming har 
man i Finland under 1980- och 1990-talet av- 
sevärt kunnat minska mänga av de miljöska- 
dor som landet förorsakat sig själv. Nu i bör- 
jan av 2000-talet stär miljöpolitiken i Finland 
inför nya utmaningar. De största utsläppsre- 
duceringama har gjorts och framöver kan en 
kräftig ekonomisk tillväxt utan framsynt och 
förebyggande miljöpolitik pá nytt leda tili 
ökade miljöskador. Framför allt användning- 
en av naturresurser samt den fömtspädda ök- 
ningen av trafiken och den totala energiförb- 
rukningen belastar miljön. Utöver administra
tiva styrmedel betonas nu ekonomiska styr- 
medel, informationsstyming, frivilliga avtal 
med företag och tillämpning av miljöled- 
ningsstandarder. Dessutom betonas problem 
där konsekvensema är globala, säsom beho
vet att minska utsläppen av växthusgaser samt 
att bevara naturens mängfald.

Till de största utmaningama under de närmaste 
áren hör bäde för Finlands del och även pä det 
intemationella planet att skapa en helhetsbild 
av miljöns tillstand och hotfulla utveckling- 
strender. Att klimatet blivit varmare kan mär- 
kas redan pä växtligheten och djurlivet. Ko- 
rallreven har äsamkats de största skadoma, 
men förändringen tar sig ocksä uttryck i att 
vintrama i Europa förkortats. Problemet är att 
när mänga miljörelaterade utvecklingsbanor är 
motstridiga är det svärt att bilda sig en förstäe- 
lig och hanterbar helhetsbild av hur miljöns 
tillständ utvecklas. Tioärsuppföljningskonfe- 
rensen om hällbar utveckling i Johannesburg 
har som mäl att skapa en helhetsbild av mi
ljöns tillständ och av de resultat som nätts in- 
om ramen för hällbar utveckling. Olika meto- 
der utvecklas som bäst för att dessa utvärde- 
ringar skall kunna göras.
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De viktigaste avtal som Finland ingâtton skydd av 
naturresurserna och miljön
Avtal MSI Gcnomförande
Klimatförändring
•  FN:s ramavtal om klimatförändringen, 

Rio de Janeiro 1992.
•  Kyotoprotokollet, 1997.

Mälet är att stabilisera halterna avväxthus- 
gaser i atmosfären pâ en trygg nivä. Indust- 
riländerna har i Kyotoprotokollet förbundit 
sig att senast 2008-2012 minska utsläppen 
av växthusgaser med totalt 5 procent trän 
1990 ârs nivä. Enligt Elks interna bördeför- 
delning är Finlands mäl under ätagandepe- 
rioden 2008-2012 att stabilisera sinä uts- 
läpp pä 1990 ârs nivä.___________________

Protokollet har undertecknats av 84 parier, 
inklusive EU. EU och dess medlemsländer 
fullbordade für sin egen del ratificerlngspro 
cessen 31.5.2002. Finlands utsläpp var är 
2000 ungefär pä samma nivä som är 1990.

Ämnen som bryter ned ozonskiktet
•  Wienkonventionen för skydd av ozonskik

tet, 1985.
•  Montrealprotokollet, 1987.

Mälet är att upphöra med användningen av 
ämnen som bryter ned ozonskiktet i stratos- 
fären.

Produktionen, förbrukningen, användningen, 
importen och exporten av ämnen som bryter 
ned ozonskiktet begränsas genom EU:s fö- 
rordning 2037/2000 samt genom statsrä- 
dets beslut 262/1998.___________________

Konventionen om längväga gränsö- 
verskridande luftföroreningar (ECE),
1979

Svavelutsläpp
Protokoll om reduktion av svavelutsläpp, 
Oslo 1994.

■Pä läng sikt är mälet att svavelutsläppen in
te pä nägot omräde överskrider gränsen för 
kritisk belastning. Finland har förbundit sig 
a tt före är 2000 minska svavelutsläppen 
med 80 procent frän 1980 ârs nivä.

Är 2000 var Finlands utsläpp 87 procent 
mlndre än är 1980.

Kväveoxidutsläpp
Protokoll om reduktion av kväveoxidutsläpp, 
Sofia 1988.

Finland har förbundit sig att före utgängen 
av 1994 frysa utsläppen av kväveoxlder pä 
1987 ârs nivä.

Är 2000 var Finlands utsläpp 18 procent 
mindre än är 1987.

Minskning av utsläpp av tungmetaller 
Protokoll 1998.

Mälet är att minska utsläppen tili luft av 
kvicksilver, bly och kadmium till en lägre ni
vä än är 1990.

Protokollet har inte ännu trä tt i kraft. Proto
kollet har undertecknats av 35 stater och EU 
och ratificerats av 10 stater inklusive Fin
land.

Persisenta organiska föreningar 
Protokoll 1998.

Begränsning av försurning, eutroflering och 
marknära ozon 
Göteborgprotokollet 1999.

Mälet är att minska elfer upphöra med an
vändningen av persistenta organiska fö
reningar (bl.a. bekämpningsmedel).

Minskning av utsläppen av svaveldioxid, 
kväveoxider, ammoniak och flyktiga or
ganiska föreningar (VOC). Finlands högsta 
tillätna utsläpp efter är 2009 är 116 000 ton 
svavel, 170 000 ton kväveoxider, 130 000 
ton VOC och 31 000 ton ammoniak.

Protokollet har inte annu tra tt i kraft. Proto
kollet har undertecknats av 35 stater och EU 
och ratificerats av 9 stater. Finland under- 
tecknade protokollet 1998.

Protokollet har inte annu tra tt i kraft. Proto
kollet har undertecknats av 31 stater och ra
tificerats av 2 stater.

VOC-utsläpp 
Genèveprotokollet 1991.

Konvention om internationeil handel 
med vilda djur och växter
(CITES) 1973 ¡ämte Protokoll._________
Biologisk mängfald
•  Konventionen om biologisk mängfald, 

de Janeiro 1992.
•  Cartanegaprotokollet om biosäkerhet, 

2000.

Minskning av utsläppen av flyktiga kolväten 
med 30 procent frän 1988 ârs nivä före är

Är 2000 var Finlands utsläpp 27 procent 
mindre än är 1988.

1999.______________________________
Mälet är att reglera den internationella 
handeln med hotade arter och produkter 
som är tillverkade av sädana.

Rio
Mälet är att skydda den genetiska mängfal- 
den hos världens ekosystem och djur- och 
växtarter samt att säkerställa en hällbar an- 
vändning och rättvis fördelnlng av nyttan av 
de biologiska naturresurserna. Mälet med 
protokollet är att garantera säkerheten i frä- 
ga om import av genmanipulerade levande 
organismer bäde med tanke pä den biolo
giska mängfalden och manniskans hälsa.

Avtalet genomförs med hjälp av EU-förord- 
ningar där frägan berörs.

Den andra uppföljningsrapporten om Fin
lands nationella handlingsprogram blev klar 
under den första hälften av 2002.

Cartagenaprotokollet har inte ännu trätt i 
kraft. Det har undertecknats av 110 stater 
(inkl. Finland) och ratificerats av 19 stater. 
Beredningen av Finlands ratificering inleds 
vären 2002.
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GenomförandeAvtal_____________________________ M il
Farligt avfall
•  Konventionen om kontroll av gränsövers- 

kridande transporter och slutligt omhän- 
dertagande av farligt avfall, Basel 1989.

•  Protokoll över ansvar och skadeersätt- 
ning, 1999.

Mälet är att miljöaspekter beaktas vid 
transport av farligt avfall över landgränser. 
Uppkomsten av avfall minskas och man 
strävar efter att utnyttja och behandle av- 
fa lle t sä nära iippkomstplatsen som möjligt.

Protokollet om ansvar och skadeersättning 
undertecknades i december 2000. Alla 
EU-länder iakttar förbudet om export av 
problemavfall frän industriländertill utvec- 
klingsländer. Finland har deltagit I utvec- 
klandet av utvecklingsländernas beredskap 
att hantera problemavfall.

Persistenta organiska föreningar
•  Avtal om persistenta organiska förenin

gar (POPs), Stockholm 2000.

Mälet är att upphöra med Produktionen och 
användningen av tio bekämpningsmedel 
och industrlkemikalier; begränsnlng avdio- 
xln- och furanutsläpp.

Avtalet har undertecknats av 151 stater och 
ratlficerats av 9. För Elks och Finlands del 
är ratificeringen under arbete.

Handel med farliga kemikalier
•  Avtal om förfarandet med ett förhands- 

godkännande i fräga öm vissa interna- 
tionellt marknadsförda farliga kemikalier 
och bekämpningsmedel (PIC), Rotterdam 
1998.

Export av de farliga kemikalier och bekämp
ningsmedel som antecknats i avtaletär t i l
g ten endast med ett förhandstillständ av 
importlandet. Importlandet kan ocksä vägra 
a tt ta emot kemikalierna. Avtalet omfattar 5 
industrikemlkalier och 22 bekämpningsme
del.

Avtalet har inte ännu trätt i kraft, men sta- 
terna iakttar PlC-förfarandet pä frivillig ba- 
sis. Avtalet har undertecknats av 73 stater 
och ratiflcerats av 21.

Ratificeringen av avtalet pägär i Finland. 
Kommissionen har i januari 2002 framställt 
ett förslag tili beslut om att EU skall ratifi- 
cera avtalet och tili förordning om genomfö- 
rande av avtalet.

Information och deltagande
•  Ärhusavtalet om allmänhetens tillgäng 

tili miljöinformatlon och deltagande i 
beslutsfattande pä miljöomrädet samt 
rättslig prövning av miljöfrägor (ECE) 
1998.

Mälet är att garantera medborgarnas rätt 
tili information, deltagande, ändringssökan- 
de och anhängiggörande i miljöfrägor.

Avtalet trädde i kraft 30.10.2001. Finland 
har inlett sina förberedelser för ratificering 
av avtalet. Vär lagstiftning uppfyller tili 
största delen kraven i avtalet.

Miljökonsekvensbedömning
•  Esbokonventionen om miljökonsekvens- 

beskrivningar i ett gränsöverskridande 
sammanhang (ECE), 1991.

Miljökonsekvensbedömning i fräga om Pro
jekt som har betydande skadliga gränsö
verskridande konsekvenser samt förebyg- 
gande och begränsning av skadorna innan 
beslut om sädana Projekt fattas.

Konventionen trädde I kraft 1997.1 augusti 
2001 hade den ratlficerats av 37 stater och 
EU. Finland har tillämpat konventionen pä 7 
Projekt och varit mottagande partfem gän- 
ger.

Skydd av Östersjön
•  Helsingforskonventionen om skydd av 

Östersjöomrädets marina miljö, 1992.

•  Östersjöprogrammet, 1992.

•  Helcom-rekommendationerna och minis- 
terdeklarationerna, 1988 och 1998.

Mälet är att förebygga och stoppa föro- 
reningen av Östersjön samt att främja dess 
ekologiska äterhämtning och bevarandet av 
dess ekologiska balans.

Mälet är att eliminera den värsta punktbe- 
lastningen och spridda belastningen pä 
Östersjön.

Mälet är att före är 2005 minska belastnin
gen av näringssalter och tungmetaller samt 
persistenta aller giftiga organiska ämnen 
med 50 procent frän 1987 ärs nivä.

Oet förnyade östersjöprogrammet (1992) 
trädde; kraft 17.1.2000. Under ären 1998 
och 2001 har man förnyat bilagorna III och 
IV.

I Finland genomförs skyddet av Östersjön 
med hjälp av ett "mälprogram för vatten- 
värd 2005" och ett "skyddsprogram för 
Östersjön", vilka godkänts av statsrädet, 
samt ett "ätgärdsprogram för vattenvär- 
den", som godkänts av mlljöminlsteriet. 
Skyddsätgärderna har beaktats även I nä- 
romrädesarbetet och i det övriga internatio- 
nella samarbetet samt i det nationella tills- 
tändsförfarandet.
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Statistikbilaga
1. Världens kolioxidutsläpp frän fossila bränslen (miljarderton)

Tota lt Im lu s ic ri- U tvcrk ling Ovriqa Tota lt Industerr- U tvflckling Övrirja
lancier slander länder lander slander lander

1900 1 942 1961 9 368 5 654 1 476 2 239
1901 1 999 1962 9 738 5913 1 432 2 394
1902 2 046 1963 10 268 6 275 1 480 2 512
1903 2 244 1964 10 848 6 545 1 565 2 738
1904 2 270 1965 11 352 6 767 1 709 2 875
1905 2 392 1966 11 921 7 030 1 835 3 056
1906 2 575 1967 12 336 7 289 1 835 3 212
1907 2 853 1968 12 954 7 681 2 002 3 271
1908 2 725 1969 13 746 8140 2 239 3 367
1909 2 845 1970 14 748 8 384 2 531 3 833
1910 2 978 1971 15 329 8 495 2 797 4 037
1911 3 041 1972 15 932 8 839 2 938 4155
1912 3 205 1973 16 791 9 276 3164 4 351
1913 3 437 1974 16817 9 006 3 256 4 555
1914 3102 1975 16717 8 662 3 445 4610
1915 3 074 1976 17 675 9195 3715 4 766
1916 3311 1977 18167 9176 4 000 4 991
1917 3 498 1978 18315 9 343 4 285 4 688
1918 3 448 1979 19 347 9 590 4 481 5 276
1919 3 067 1980 19 088 9 331 4 433 5 324
1920 3 548 1981 18 441 9 054 4 447 4 940
1921 3 064 1982 18 304 8 673 4 669 4 962
1922 3 295 1983 18 252 8610 4 832 4810
1923 3 720 1984 18 863 8 839 5 054 4 969
1924 3 694 1985 19 503 8 973 5 376 5154
1925 3 724 1986 20176 9 017 5 624 5 535
1926 3 722 1987 20 628 9143 5 894 5 591
1927 4 061 1988 21 419 9 431 6 238 5 750
1928 4 033 1989 21 800 9 587 6 479 5735
1929 4 336 1990 22 000 9 542 6 704 5 754
1930 3 987 1991 22 278 9 472 7 485 5 321
1931 3 582 1992 21 934 9 483 7 374 5 076
1932 3 233 1993 21 815 9 557 7 674 4 584
1933 3 400 1994 22 326 9 694 8192 4 440
1934 3 687 1995 22 984 9 824 8 614 4 547
1935 3817 1996 23 369 10 201 8 980 4188
1936 4 242 1997 23 658 10 305 9 339 4015
1937 4 537 1998 23 610 10316 9 350 3 944
1938 4 297 1999 24107 10 563 9 670 3 873
1939 4 562 2000*) 24 604 10811 9 991 3 802
1940 4811 2001*) 25101 11 059 10311 3 731
1941 4 947 2002*) 25 598 11 307 10 632 3 660
1942 4 937 2003*) 26 095 11 555 10 952 3 589
1943 5 047 2004*) 26 592 11 802 11 272 3 518
1944 5 003 2005*) 27 089 12 050 11 593 3 447
1945 4 453 2006*) 27 587 12 298 11 913 3 375
1946 4 701 2007*) 28 084 12 546 12 234 3 304
1947 5 260 2008*) 28 581 12 793 12 554 3 233
1948 5615 2009*) 29 078 13 041 12 875 3162
1949 5438 2010*) 29 575 13 289 13 195 3 091
1950 5 953 4 344 522 1 088 2011*) 30 228 13 390 13 675 3163
1951 6 457 4 621 599 1 236 2012*) 30 880 13 491 14154 3 236
1952 6 553 4 573 655 1 325 2013*) 31 533 13 592 14 634 3 308
1953 6 708 4 658 670 1 380 2014*) 32186 13 693 15113 3 380
1954 6 778 4 621 747 1 410 2015*) 32 893 13 794 15 593 3 453
1955 7 433 5 002 851 1 580 2016*) 33 491 13 894 16 072 3 525
1956 7 929 5 276 925 1 728 2017*) 34144 13 995 16 552 3 597
1957 8 251 5 295 1 006 1 950 2018*) 34 797 14 096 17 031 3 669
1958 8 458 5150 1 302 2 005 2019*) 35 449 14197 17 511 3 742
1959 8 924 5 269 1 547 2109 2020*) 36102 14 298 17 990 3 814
1960 9 324 5 532 1 661 2131

.. = uppgift saknas. *) = prognos.
Källor: Worldwatch Institute (1900-1999) och OECD/World Energy Outlook.
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2. Hâllbarhetsindex (ESI) for miljôn i vissa lander âr 2002

Finland 73.9 Nederländerna 55,4
Norge 73,0 Irland 54,8
Sverige 72,6 Förenta Staterna 53,2
Kanada 70,6 Tyskland 52,5
Schweiz 66,5 Grekland 50,9
Uruguay 66,0 Ryssland 49,1
Üsterrike 64,2 Japan 48,6
Island 63,9 Italien 47,2
Costa Rica 63,2 Polen 46,7
Lettland 63,0 Storbritannien 46,1
Australien 60,3 Indien 41,6
Estland 60,0 Belgien 39,1
Danmark 56,2 Kina 38,5
Frankrike 55,5 Kuwait 23,9

Kalla: 2002 Environmental Sustainability Index. An In itia tive of the Global Leaders of Tomorrow Environment Task Force. 
World Economic Forum.

3. Utvecklingen av Finlands reellä BNP samt energi- och 
materialanvandingen

BNP til! 1995 
ârs priser 
M rd. euro

M a te ria l-
anvanding
M iij. to n

Energianvandning, 
to ta lt 
1000 M toe

1980 72,3 165,9 22 606
1981 73,9 160,9 22 404
1982 76,2 166,5 22 005
1983 78,3 181,3 22 463
1984 81,0 183,6 23 369
1985 83,5 190,9 24 946
1986 85,6 186,9 24 748
1987 89,2 194,2 26 218
1988 93,4 194,3 26 517
1989 98,2 203,1 26 679
1990 98,2 196,6 27 220
1991 92,1 176,3 26 775
1992 89,0 173,5 26 436
1993 88,0 167,2 27149
1994 91,5 180,1 29 014
1995 95,0 178,2 28 478
1996 98,8 176,6 29 766
1997 105,0 185,9 30 587
1998 110,6 193,6 31 056
1999 115,2 199,0 31 705
2000 121,8 199,6 31 341
2001*1 123,2 197,8 32 330

*) = preliminar uppgift.
Källar: Statistikcentralen: Nationalräkenskaper och Undersökningar 229 samt HTM; Energiöversikt.

/¡Ufr Statistikcentralen 71



4. Utvecklingen af Finlands reellä BNP och utsläppen tili luft

BNP till 1995 
êrs priser 
M rd. euro

Koldioxid- 
utsläpp 
m ilj. ton

Svaveldioxid- 
utsläpp 
tusen ton

Kväveoxid-
utslapp

y iu s e ç d p  i i f l l l

1980 72,3 54 584 295
1981 73,9 45 534 276
1982 76,2 43 484 271
1983 78,3 43 372 262
1984 81,0 44 368 258
1985 83,5 50 383 275
1986 85,6 49 331 278
1987 89,2 52 327 288
1988 93,4 52 303 293
1989 98,2 52 242 301
1990 98,2 54 258 300
1991 92,1 53 195 290
1992 89,0 52 141 284
1993 88,0 52 122 282
1994 91,5 58 115 282
1995 95,0 55 97 258
1996 98,8 61 105 268
1997 105,0 60 100 260
1998 110,6 57 96 252
1999 115,2 57 85 247
2000 121,8 54 74 236
2001*) 123,2 60 80 240

*) = preliminär uppgift. .. = uppgift saknas. 
Kalla: Statistlkcentralen.

5. Förekomsten av melanom i olika iänder (incidens per 100 000
invinare)

Men W omen

Norge 16,1 18,3
Swerige 12,3 12,7
Danmark 10,1 12,5
Tyskland 7,9 5,4
Finland 7,5 7,5
Frankrike 7,3 5,8
Italien 6,7 4,7
Spanien 6,0 4,3
Grekland 2,7 2,2

Kalla: FerlayJ.,, F. Bray, R. Sankila & D. Parkin (1999), EVCAN: Cancer Incidence, Mortality and
Prevalence in the European Union. IARC Cancer Base No. 4. IARC Press, Lyon.

6. Utvecklingstrender for varldsmarknadspriserna p i vissa viktiga
metaller (1965=100)

Räjärn Koppar Bly Zink

1965 100,0 100,0 100,0 100,0
1975 103,3 112,5 134,5 157,0
1985 77,4 96,8 82,9 118,2
1995 76,9 94,9 75,7 113,4
2002*) 65,3 71,5 49,4 88,1

* )  =  1- 11/ 02.
Källar: Förenta nationerna, United Nations Conference on Trade and Development -  UNCTAD, 

Monthly Commodity Price Bulletins.
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7. Utvinning av malm, industrimineralen och kalksten 1980-2001 (miljoner ton)

Malm Kalksten Indus tri
m ineralen

M alm Kalksten Industri
m ineralen

1980 10,5 3,1 3,1 1991 5,5 5,3 7,2
1981 9,9 5,0 3,5 1992 4,7 4,4 8,0
1982 9,7 5,5 5,1 1993 4,9 4,1 8,7
1983 9,0 6,0 6,0 1994 4,6 3,9 9,2
1984 9,5 5,6 7,1 1995 3,2 3,4 9,3
1985 8,4 5,8 7,2 1996 3,4 3,4 9,3
1986 6,9 5,0 7,2 1997 3,5 3,7 9,9
1987 6,1 5,0 7,9 1998 3,2 4,0 10,0
1988 6,1 5,4 8,3 1999 3,1 3,9 10,4
1989 5,5 5,5 8,6 2000 3,3 3,8 10,2
1990 5,5 5,7 8,3 2001 2,9 4,1 10,7

Kalla: Bergshantering rf.

8. Skogstillväxt och totalavgá

Tillväxt Total-

mg 1953-2001 (miljoner kubikmeter fast mátt)

l l l i l l i l i i l l i
T illväxt Total- T illväxt Total-

1953 53,8 44,5 1970 58,3 58,7 1987 75,6 54,1
1954 53,8 50,7 1971 58,3 55,0 1988 75,6 57,1
1955 51,8 56,4 1972 58,3 54,8 1989 75,6 58,7
1956 51,8 52,4 1973 58,3 55,0 1990 79,4 55,1
1957 51,8 52,7 1974 58,3 52,0 1991 79,4 44,7
1958 51,8 53,1 1975 67,0 40.7 1992 79,4 51,0
1959 51,8 53,9 1976 67,0 40,7 1993 79,4 53,8
1960 54,8 60,4 1977 67,0 43,0 1994 79,4 61,7
1961 54,8 63,4 1978 67,0 47,4 1995 79,4 63,6
1962 54,8 58,7 1979 67,0 57,2 1996 79,4 59,0
1963 54,8 57,5 1980 72,0 59,7 1997 79,4 65,8
1964 54,8 58,0 1981 72,0 56,0 1998 79,4 69,4
1965 57,0 55,9 1982 72,0 48,5 1999 79,4 69,4
1966 57,0 54,3 1983 72,0 49,3 2000 79,4 70,0
1967 57,0 54,4 1984 72,0 52,3 2001 79,4 67,7
1968 57,0 54,1 1985 75,6 55,2
1969 57,0 57,5 1986 75,6 49,6

*) = preliminar uppgift.
Kalla: Skogsforskningsinstitutet; riksskogstaxeringen.

9. Användningen av handelsgödsel inom jordbruket (kilo per odiad ákerhektar)

Gödslings- Kväve Fosfor 
ar 1.7- 30.6

Gödslings- Kväve Fosfor 
är 1.7-30.6

1979/80 83,3 27,9
1980/81 82,4 27,8
1981/82 78,7 26,8
1982/83 91,4 29,9
1983/84 90,7 30,9
1984/85 88,9 30,8
1985/86 90,0 30,2
1986/87 94,4 31,0
1987/88 98,2 32,0
1988/89 100,3 29,7
1989/90 111,5 30,7

1991/91 109,4 26,3
1991/92 92,8 19,9
1992/93 94,3 19,4
1993/94 94,1 19,0
1994/95 101,6 20,0
1995/96 92,3 16,1
1996/97 86,0 11,8
1997/98 85,9 12,3
1998/99 81,0 11,6
1999/00 84,2 10,4
2000/01 83,5 11,1

Kalla: Kemira Agro.
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10. Användingen av bekämpningsmedel inom jordbruket 1980-2001 
(tusen kilo verksam bestandsdel)

Ogras Ovrigt Tota lt

1980 2 099,1 345,0 2 444,1
1990 1 580,1 413,8 1 993,9
1991 1 375,4 312,3 1 687,7
1992 1 006,7 332,8 1 339,5
1993 842,8 364,8 1 207,6
1994 929,2 342,5 1 271,7
1995 791,4 244,2 1 035,6
1996 677,3 234,8 912,1
1997 733,9 264,5 998,4
1998 843,9 320,3 1 164,2
1999 790,2 349,9 1 040,1
2000 862,4 284,9 1 147,3
2001 1 120,1 303,1 1 423,2

Kalla: Kontrollcentralen för växtproduktlon.

11. Vattendragsbelastning och naturlig 12. Fosforbelastning frän industrin, samhällen
avrinning (ton) och fiskodling (ton)

Fosfor Kvâve Industri Samhällen Fiskodling

Jordbruk 2 600 39 500 1985 836 518 134
Bosättning 575 14 641 1986 751 511 145
Industri 234 3 778 1987 840 479 170
Nedfall 390 16 000 1988 885 454 210
Annat 560 6 485 1989 832 436 250
Naturlig avrinning 2 700 70 000 1990 699 458 250

1991 578 296 245Totalt 7 059 150 404 1992 501 279 219
Kalla: Finlands miljöcentral. 1993 414 242 188

1994 379 274 167
1995 357 245 154
1996 297 247 153
1997 266 234 140
1998 262 268 128
1999 250 259 122
2000 231 249 125
2001 234 220 120

Kalla: Finlands miljöcentral; mlljöbelastmngsenheten.

13. Genomförandestatus för skyddsprogram 1.1.2002 (iandarealen i hektar)

M al Genomfort P rocent Ogenomfôrt P rocent

National- och naturparker 972 830 961 000 99 11 830 1
Programmet för skydd av gamla 
skogar 347 200 341 670 98 5 530 2
Myrskyddsprogrammet 637 960 442 960 69 195 600 31
Natura 2000, nya omrâden 78 370 50 000 64 28 370 36
Strandskyddsprogrammed 141 340 84 200 60 57 140 40
Lundskyddsprogrammet 6 640 3 300 50 3 340 50
Programmet för skydd av fâgelrika 
insjôar och havsvikar 66140 7 200 11 58 940 89

Genomfort = omràde som redan skyddats eller omràdet har fôrvârvats av staten, men det egentliga skyddsbeslutet saknas annu. 
Ogenomfôrt = de prlvata marker som ingâr i programmet och som inte annu fôrvârvats av staten.
Kalia: Mlljoministerlet; markanvandingsavdelningen.
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14. Skogar och skogskydd i vissa europeiska länder

Skogsareal Andelen skog S trängt skyddad Strängt skyddad A ll skyddad AK skyddad
■ (1 000 ha) av landytan (%) skog(ha 1 s ko g (% av skog(ha) s ko g {% av

skogsrealen) skogsrealen)

Finland 23 000 76 1 530 000 6,6 2 440 000 10,6
Sverige 28 000 69 576 163 2,5 832 370 3,7
Albanien 1 048 38 14 500 1,38 164111 15,7
Norge 11 950 37 148 000 1,23 199 500 1,7
Danmark 445 11 6 085 1,14 92 000 20,7
Ryssland (Eur.) 132 341 39 1 726 000 1,3 3 995 600 3,0
Belgien 665 41 1 260 1,0 5 000 3,7
Bulgarien 3 357 30 1,0 335 000 10,0
Irland 570 8 5 736 1,0 5 736 1,0
Grekland 6 513 49 142 000 1,0 951 700 14,6
Tjeckien 2 637 33 25 000 0,95 175 000 6,6
Slovenien 1 110 54 10 420 0,93 71 000 6,4
Nederländerna 334 10 3 028 0,9 18 500 5,5
Slovakien 1 920 42 15 428 0,8 270 000 14,0
Italien 8 675 29 62 053 0,72 560 409 6,7
Storbritannien 2 305 10 10 000 0,4 128 700 5,1
Rumänien 6 370 27 0,35 527 000 8,3
Spanien 12511 25 32 644 0,26 3 000 000 24,0
Tyskland 10 700 30 24 976 0,24 400 000 4,0
Österrike 3 924 47 8 062 0,2 49 000 1,2
Ungern 1 748 19 3 665 0,2 370 422 21,2
Bosnien 2 589 51 3 125 0,12 25 506 1,0
Kroatien 2 485 44 2 856 0,11 181 405 7,3
Frankrike 15156 28 14 000 0,09 180 000 1,2
Portugal 3 306 37 2 827 0,08 560 409 6,3
Schweiz 1 186 29 1 018 0,08 13 529 1,1
Polen 8 726 28 3 687 0,04 183 246 2,1
.. = uppgift saknas.
Kalla: Parviainen J. -- Kassioumis K. -  Bucking W. -  Hochbichler E. - Päivinen R. -  Little D. (2000), EU/COST E 4:

Forest Reserve Research Network -projekti. Slutrapport.

15. Utvecklingen av ekoeffektiviteten i Finland (1960 = 1,0)

Ekoeffektivite!- Ekoeffektiv ite- Den p o te n t ie ll Ekoeffektiv ite- Ekoeffektivite- Den potentie lla
ten inom ten i sam hälle t ekoeffektiv ite- ten inom ten i sam hället eKoeTTeKtttfttös
Produktionen ten Produktionen ten

1960 1,0 1,0 1,0 1980 1,4 2,9 1,0
1961 1,0 1,0 1,1 1981 1,5 3,2 1,7
1962 1,0 0,9 1,1 1982 1,5 3,3 1,7
1963 1,1 0,9 1,1 1983 1,4 3,1 1,6
1964 1,0 0,9 1,0 1984 1,4 2,1 1,6
1965 1,0 0,8 1,0 1985 1,4 2,2 1,6
1966 1,0 0,7 0,9 1986 1,4 1,4 1,0
1967 1,1 0,9 1,0 1987 1,4 1,4 1,0
1968 1,0 0,8 0,9 1988 1,5 1,1 1,0
1969 1,0 1,0 1,0 1989 1,5 1,2 1,0
1970 1,0 1,2 1,1 1990 1,5 1,1 0,8
1971 1,0 0,8 0,9 1991 1,6 1,9 1,3
1972 1,1 1,5 1,0 1992 1,5 1,9 0,9
1973 1,1 2,0 1,0 1993 1,6 1,6 0,7
1974 1,2 2,5 1,2 1994 1,5 1,5 0,9
1975 1,4 2,3 1,3 1995 1,6 1,3 1,2
1976 1,4 2,4 1,2 1996 1,7 1,6 1,4
1977 1,4 3,0 1,0 1997 1,7 1,4 1,7
1978 1,4 2,8 0,9 1998 1,7 1,3 1,9
1979 1,3 2,6 0,9 1999 1,7 1,2 2,0

Källa:Hoffrbn (2001), Measuring the Eco-efficiency of Welfare Generation in a National Economy. The Case of Finland. Statistikcentralen.
Undersökningar 233. s. 184,195.

¡¡¡¡¡1 Statistikcentralen 75



16. Produktionen och vattendragsbelastningen inom massa- och papperindustrin (ton per är)

Pappers- och 
kartongproduktlon

Cellutosa-
produktion

Kemisk syre- 
förbrukning

Organiskt bundet 
klor

Fosfor

1990 8 958 000 5 093 000 430 000 9 700 641
1991 8 777 000 4 894 000 380 000 7 200 532
1992 9145 000 4 913 000 330 000 4 700 480
1993 9 953 000 5 589 000 270 000 3 000 375
1994 10 909 000 6 331 000 270 000 2 000 335
1995 11 012 000 5 797 000 260 000 1 600 320
1996 10 442 000 5 739 000 213 000 1 100 250
1997 12149 000 6 620 000 227 000 1 300 228
1998 12 704 000 6718 000 217 000 1 144 233
1999 12 947 000 6 977 000 205267 1 127 225
2000 13 509 000 7101 000 199769 990 202
2001 12 503 000 6 548 000 178 246 949 206

Kalla: Skogsindustrin rf.: Miljöskyddsärsböcker.

17. Produktionen och utsläppen tili luft inom massa- och pappersindustrin (ton per är)

Pappers- och 
kartongsproduktion

Cellu losa-
produktlon

Svaveldioxid Kvaveoxider r » « a,

1990 8 958 000 5 093 000 24100 16 200 22 000
1991 8 777 000 4 894 000 16 300 18 900 18 300
1992 9 145 000 4 913 000 9 500 19100 13 000
1993 9 953 000 5 589 000 7 200 21 300 11 000
1994 10 909 000 6 331 000 6 500 23 000 9 500
1995 11 012 000 5797 000 4 900 21 100 7 800
1996 10 442 000 5 739 000 5 300 21 100 7 000
1997 12 149 000 6 620 000 6 315 21 878 4 609
1998 12 702 000 6 718 000 5 435 21 834 6219
1999 12 947 000 6 977 000 5 521 23169 6109
2000 13 509 000 7101 000 5178 22 351 5 809
2001 12 503 000 6 548 000 5 279 19 656 4 433

Kalla: Skogslndustrln rf.; Miljöskyddsärsböcker.

18. Insamlingen av returpapper i olika länder är 2000 (procent)

Insam iingsgrad I n s a m iin g s g r a d

Tyskland 74,3 Spanien 54,6
Finland 71,3 Frankrike 47,1
Österrike 65,2 Storbritannien 44,2
Schweiz 69,3 Slovakien 38,8
Sverige 65,0 Tjecken 42,9
Nederländerna 63,5 Italien 43,6
M edelta le t för 15 EU-länder 55,3 Norge 65,9
Belgien 51,2 Grekland 30,5
Portugal 44,0 Irland 27,3
Danmark 45,4

Källa: CEPI. Annual statistics 2001.
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19. Specifika mängder kolioxidutsläpp frän 
m etallföräldling (kg kolioxid  per ton 
fram ställd metall)

Ramateriat Energiförbrukning

1970 1 992 595
1975 1 848 347
1980 1 513 308
1985 1 319 268
1990 1 351 156
1991 1 399 149
1992 1 322 154
1993 1 383 136
1994 1 383 145
1995 1 281 155
1996 1 255 150
1997 1 235 132
1998 1 190 192
1999 1 176 169
2000 1 182 163
2001 1 180 160

Kalla: Metalllndustrins centralförbund rf.

20. Totalförbrukingen av energi per BNP-enhet 
i vissa Iä n d e rär1 999

Tota lförbrukning av energi 
Oljekilo/1 OOQ euro

Polen 685,3
Island 436,5
Turkiet 425,0
Kanada 420,4
Förenta Staterna 304,1
Finland 245,3
Grekland 233,8
Belgien 222,3
Sverige 220,0
Portugal 220,0
Storbritannien 210,8
Spanien 202,7
Norge 185,4
Nederländerna 179,7
Luxemburg 176,2
Frankrike 172,8
Irland 170,5
Italien 165,9
Tyskland 149,7
Österrike 126,7
Danmark 116,3
Japan 110,6
Schweiz 94,4

Källa: IEA/OECD; Energy Balances of OECD Countries 1998-1999.

21. Utvecklingen av det ree llä  världsm arknadspriset pä olja (U S-do llar per fat)

Tili gäng- 
se priser |

T ili 1996 ärs 
reellä priser

M ilja rder
ton

T ill gäng- 
se priser

T ill 1996 ärs 
reellä prise r

M ilja rde r
ton

1970 2,1 7,0 2 254 1986 13,8 17,5 2 893
1971 2,6 8,4 2 377 1987 17,8 22,2 2 949
1972 2,8 8,8 2 556 1988 14,2 17,3 3 039
1973 3,1 8,9 2 754 1989 16,9 19,5 3 088
1974 11,2 27,9 2710 1990 17,6 19,6 3136
1975 10,6 23,9 2 678 1991 18,3 19,7 3134
1976 11,8 25,5 2 852 1992 18,2 19,4 3165
1977 12,8 26,0 2 944 1993 16,1 17,0 3135
1978 12,9 24,3 3 055 1994 15,5 16,2 3192
1979 29,2 49,4 3103 1995 16,9 17,4 3 235
1980 35,5 52,9 2 972 1996 20,4 20,4 3316
1981 34,1 46,6 2 868 1997 19,2 19,2 3 388
1982 31,4 41,2 2 776 1998 13,1 11,5 3 398
1983 28,4 36,7 2 761 1999 18,1 14,7 3 469
1984 28,3 35,8 2 809 2000 28,2 26,8 3 504
1985 27,0 33,8 2 801 2001 24,5 19,6 3 554

2002*) 19,6 15,7

*) = I — II/02. .. = uppgift saknas.

Kalla: Förenta Staterna, United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD, Monthly Commodity Price Bulletins. 
Obs! Priserna baserar sig pä Crude petroleum/Dubai, UK Brent och Alaska AverageAA/.Texas Average, spot, F.O.B.
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22. Finlands växthusgasutsläpp (miljoner ekvivalenta koiioxidton)

Koldioxid M etan Dikväveoxid F-gaser M ä le t med 
klim atstra teg in

??? fö r k lim at
stra teg in

1990 62,4 6,1 8,4 0,1 _ _
1991 61,0 5,8 7,9 0,1 - -

1992 58,6 5,4 7,3 0,0 - -

1993 59,2 5,0 7,5 0,0 - -

1994 65,4 4,7 7,6 0,0 - -

1995 62,6 4,6 7,8 0,0 - -

1996 68,1 4,5 7,8 0,1 - -

1997 66,9 4,3 8,1 0,2 - -

1998 64,5 4,1 7,9 0,3 - -

1999 64,2 3,9 7,7 0,4 - -

2000 62,3 4,0 7,2 0,5 - -

2010 - - - - 77,0 13,0

-  = inte i bruk.
Kalla: Statistikcentralen och Handels- och industriministeriet.

23. Finlands svavelutsläpp (tusen ton svaveldioxid)

Flytande
bränslen

Fasta
bransien

Skogs-
industri

M eta ll- O ljeraffin. Övrig industri i m m

1980 248 91 104 42 61 38 584
1981 241 74 89 42 50 38 534
1982 232 62 65 42 45 38 484
1983 135 57 75 38 34 33 372
1984 125 73 71 33 34 32 368
1985 122 91 68 30 34 38 382
1986 100 79 56 33 31 32 331
1987 96 80 62 34 30 25 328
1988 82 70 53 35 32 31 303
1989 68 62 52 11 20 29 244
1990 75 87 48 7 20 21 260
1991 58 67 33 7 17 13 194
1992 46 45 17 10 9 14 141
1993 36 46 15 9 5 11 122
1994 33 45 13 9 4 11 115
1995 30 37 9 7 4 10 97
1996 33 43 11 6 3 9 105
1997 30 41 10 6 3 9 99
1998 25 34 10 7 4 10 89
1999 26 30 8 8 3 10 85
2000 20 28 7 7 3 9 76
2001*) 80

.. = uppgift saknas. *) = prognos.
Kalla: Miljöministerlet; miljövärdsavdelningen och Statistikcentralen.
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24. Finlands utslapp av kvaveoxider (tusen ton)

Vagtrafik Ovrig trafik Energi Industri Totalt

1980 136 43 98 18 295
1981 136 43 79 18 276
1982 137 43 73 18 271
1983 139 42 62 18 261
1984 140 42 57 18 257
1985 143 43 71 18 275
1986 147 42 70 18 277
1987 150 43 77 18 288
1988 155 43 77 18 293
1989 159 43 81 18 301
1990 158 43 82 17 300
1991 152 43 80 15 '  290
1992 146 43 75 20 284
1993 141 43 78 20 282
1994 137 42 81 21 282
1995 130 42 66 20 258
1996 127 44 77 20 268
1997 123 46 70 21 260
1998 118 48 63 23 252
1999 113 49 60 25 247
2000 106 47 56 27 236
2001*) 240

.. = uppgift saknas. *) = preliminar uppgift.
Kalla: Miljomlnisteriet; mlljovirdsavdelningen och Statlstikcentralen.

25. Forhojda halter av m arknara ozon vid vissa meteorologiska stationer 
(dagar per dr)

Uto Vederlax Etseri Oulanka Tota lt

1990 9 8 11 10 38
1991 17 5 1 1 24
1992 29 21 27 15 92
1993 7 12 17 11 47
1994 14 10 13 6 43
1995 26 6 14 3 49
1996 29 44 19 13 105
1997 20 11 13 4 48
1998 19 13 19 9 60
1999 43 47 29 7 126
2000 3 2 5 1 11
2001 6 5 0 2 13

Kalla: Meteorologiska instltutet.
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26. A n delen  kom binerad e l- och värm eprodukti 27. Andelen förnybara energ ikällor av energi 
on (CHP) av elproduktionen i EU-länder förbrukningen är 1999 och m älet är 2010 (%)

Produktion
1998

M i l  är 
2010

Österrike

Ä r 1999 Ä r 2010

73,5 78,1
Danmark 62,2 Sverige 51,0 60,0
Nederländerna 52,6 Portugal 20,9 39,0
Finland 35,8 Finland 26,3 31,5
Österrike 24,8 Spanien 13,5 29,4
Luxemburg 22,5 Danmark 13,1 29,0
Italien 17,5 Italien 16,9 25,0
Spanien 11,2 Frankrike 17,2 21,0
Portugal 8,4 Grekland 10,3 20,1
Tyskland 7,5 Irland 5,8 13,2
Sverige 6,0 Tyskland 6,1 12,5
Storbritannien 5,2 Storbritannien 3,2 10,0
Belgien 4,1 Nederländerna 3,4 9,0
Frankrike 2,5 Belgien 2,3 6,0
Grekland 2,1 Luxemburg 9,1 5,7
Irland 1,9
EU i medeltal 10,9 18,0 Kalla: EEA och Eurostat; Environmental Signals 2000. EEA.

20.
Kalla: EU.

28. U tvecklingen av kollek tiv tra fik  och personbilstrafik (m iljoner personkilom eter)

Tota lt Personbilar M otorcyklar Kollektiv trafik

1980 48 051 34 800 800 12 451
1981 49 300 35 900 800 12 600
1982 51 100 37 500 800 12 800
1983 53 000 39 300 800 12 900
1984 54 960 41 200 800 12 960
1985 57 445 43 700 800 12 945
1986 58 245 45100 800 12 345
1987 59 669 46 000 800 12 869
1988 62 364 48 500 800 13 064
1989 63 779 49 900 800 13 079
1990 65 273 51 200 800 13 273
1991 64196 50 600 900 12 696
1992 63 884 50 500 900 12 484
1993 62 882 49 700 900 12 282
1994 62 855 49 600 900 12 355
1995 63 540 50 060 900 12 580
1996 63 890 50 400 900 12 590
1997 65 820 51 900 900 13020
1998 66 833 53 830 900 13 002
1999 68 662 54 900 900 12 862
2000 69 700 55 700 900 13100
2001 70 400 57 000 900 12 900

Kallon Vägverket, VR-Group Ab, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Helsingfors stads trafikverk.
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29. Utvecklingen av utsläppen frän vägtrafik (tusen ton)

Kolioxid Kelvaten Kväveoxider Partiklar Kolm onoxider

1980 7 645,4 47,0 135,7 9,3 386,2
1981 7 747,9 47,7 135,7 9,5 382,9
1982 7 930,4 48,8 137,3 9,8 382,7
1983 8 203,1 50,0 138,5 10,1 382,6
1984 8 453,6 51,4 140,4 10,4 384,3
1985 8 851,8 52,6 143,0 10,7 382,3
1986 9 459,7 54,3 146,6 11,2 383,7
1987 9 929,8 56,6 149,6 11,4 390,3
1988 10 334,6 59,5 154,7 11,7 400,0
1989 10 985,1 61,7 159,1 11,7 410,2
1990 11 179,0 61,4 157,6 11,6 405,4
1991 10 858,6 58,7 151,5 11,4 373,3
1992 10 834,7 55,8 144,6 10,8 343,6
1993 10196,5 54,0 140,4 10,3 329,8
1994 10 535,9 51,9 135,0 8,5 311,4
1995 10 391,7 50,7 131,8 8,0 304,9
1996 10 300,8 49,0 127,0 7,6 295,5
1997 10 837,9 47,3 122,6 7,1 284,4
1998 10 952,7 45,5 117,9 6,7 274,8
1999 11 148,4 43,5 113,4 6,4 264,4
2000 11 075,7 41,0 106,5 6,0 250,8
2001 11 115,1 37,8 99,7 5,7 228,8
2002*) 11 228,7 35,3 93,9 5,5 212,9
2003*) 11 318,4 32,6 88,3 5,3 198,8
2004*) 11 424,2 30,4 83,0 5,2 184,7
2005*) 11 498,9 27,9 77,9 5,1 171,7
2006*) 11 518,1 25,8 73,0 5,0 159,0
2007*) 11 563,2 23,8 68,9 4,9 148,4
2008*) 11 580,0 22,2 65,2 4,9 139,6
2009*) 11 597,5 21,0 62,6 4,9 132,5
2010*) 11 627,1 20,4 61,6 4,9 129,4

*) = prognos.
Kalla: Statens tekniska forskningscentral; LIISA-kalkylmodellen.
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30. Användning av vägsalt och 
m äln ivä ar 2003 (ton)

A i . i'u irting  
av vägsa lt

1990 157
1991 107
1992 125
1993 85
1994 94
1995 109
1996 80
1997 120
1998 102
1999 103
2000 82
2001 83
2003 85*:

*)=  Mal.
Kalla: Vägförvaltningen.

31. Konsumentpriserna pä bensin (95E) 15.8.2002 (cent per liter)

H affineri-p ris  Konstim entpris Skatter Skatte-andel,
isiiiiiiiiiii
Norge 37 121 84 69,4
England 27 117 90 77,2
Nederländerna 35 116 81 70,1
Danmark 34 111 77 69,6
Finland 34 109 76 69,3
Tyskland 29 106 77 72,9
Italien 33 105 72 68,2
Frankrike 27 103 76 73,4
Sverige 30 99 69 69,3
Belgien 30 98 68 69,1
Portugal 31 94 63 67,0
Irland 33 88 55 62,9
Osternke 32 88 56 63,8
Spanien 31 82 51 61,9
Luxemburg 33 79 46 57,8
Grekland 34 76 41 54,4

Källor: EU/Oil Petrolier och Oljebranschens centralförbund.
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Naturresurserna och miljön 2002

N a tu r re s u rs e rn a  och m il jö n  2 0 0 2  ger en översikt över utvecklingen av naturresurserna 
och tillstándet i miljön. Publikationen beskriver principerna för samspelet mellan sam- 
hällsekonomi och na tur, och visar hur detta samspel har utfallit i praktiken. Oversikten 
redogör för förverkligandet av Finlands mál för hällbar utveckling, och beskriver u t
vecklingen inom de miljömässigt viktigaste samhällsekonomiska sektorerna natur
resurserna och naturvärden, industrin, energiförsörjningen och trafiken. I en bilaga pre
senteras de céntrala överenskommelser om naturresurser och skydd av miljö som 
Finland förbundit sig att följa.
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