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Förord
Den intemationella miljöpolitiken utgär i dag i stor utsträckning frän politiken för hällbar ut- 
veckling. Europeiska Unionen har tagit en ledande roll i arbetet för att främja en hällbar utvec- 
kling. EU:s strategi för en hällbar utveckling samordnar effektivt den ekologiska, sociala och 
ekonomiska hällbarheten och EU:s sjätte miljöprogram gör miljöutmaningama tili en del av de 
övriga politiska Segmenten.

EU har kunnat minska miljöbelastningen med den s.k. filtermetoden. Ett bredare perspektiv, 
vilket betonas i den nya generationens miljöpolitik, innebär att konsumtionens och produk- 
tionens hällbarhet ocksä mäste granskas utifrän användningen av naturresurser. När man an- 
vänder rävaror och andra resurser pä ett klokt sätt fär vi ut mer ur mindre.

De största utmaningama i miljön i Finland har för närvarande att göra med främjande av en 
hällbar konsumtion och produktion. Det är ocksä möjligt att förhindra uppkomsten av avfall 
genom att främja en hällbar konsumtion och produktion. Pä denna punkt sammanfaller ekono
miska och miljörelaterade intressen, eftersom rävaroma ocksä har ett pris.

Finland har förbundit sig att pä nationeil nivä förverkliga handlingsprogrammet frän topp- 
mötet i Johannesburg är 2002. Tidsmässigt spänner programmet över en läng period, ungefär 
15 är. I översikten Naturresursema och miljön rapporteras ärligen hur arbetet framskrider pä 
nationell nivä. I översikten Naturresursema och miljön vilar tyngdpunkten pä att följa upp 
förpliktelser som speciellt ansluter sig tili miljön och bevarandet av de omständigheter som 
utgör gründen för naturresursema..

Översikten har sammanställts av en arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet. Ordförande 
var överdirektör Markku Nurmi vid miljöministeriet och medlemmarna var budgetsekreterare 
Päivi Valkama vid fmansministeriet, överinspektör Juha Turkki vid handels- och industrimi- 
nisteriet, forskare Tiina Wigelius vid jord- och skogsbruksministeriet, forskare Outi Väkevä vid 
kommunikationsministeriet samt överinspektör Jarmo Muunnan och regeringsrädet Auvo Haa- 
panala vid miljöministeriet. Statistikchef Leo Kolttola vid Statistikcentralen och specialplanera- 
re Liisa Tuominen-Roto vid Finlands miljöcentral var sekreterare för arbetsgruppen.

Helsingfors i September 2006

Miljöministeriet Statistikcentralen

Miljöminister 
Jan-Erik Enestam

Generaldirektor
Heli Jeskanen-Sundström
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1 Miljöpolitik

Internationeil miljöpolitik
Miljöproblemen ökar som en följd av den 
ökande folkmängden pä j orden och de rádan- 
de produktions- och konsumtionsvanoma. FN 
uppskattar att det ár 2005 fanns totalt 6,5 
mi ljarder invánare pá jorden och mängden 
ökar med 74 miljoner om áret. Folkökningen 
har emellertid avtagit och enligt Förenta sta- 
temas befolkningsforskningsinstituts prognos 
överskrider dödligheten pá jorden nativiteten 
före ár 2050. Dá uppgár folkmängden pá 
jorden enligt FN:s prognos till 8,9 miljarder. 
En stor kalla till oro är därför hur naturresur- 
serna med de nuvarande produktions- och 
konsumtionsvanoma skall räcka tili för alla 
invánare i världen.

Toppmötet om hállbar utveckling (WSSD) 
ägde rum i Johannesburg i Sydafrika ár 2002. 
Under mötet godkändes nya mál för hállbar 
utveckling och tidtabellen för handlingspro- 
grammet Agenda 21, som avtalats under kon-

ferensen om miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro, stramades át. Till de viktigaste te- 
mana under toppmötet hörde globalisering, 
fattigdom, produktions- och konsumtionsva- 
nor, miljöhälsa, energi, ekosystem och mil- 
jöförvaltning. Mälet är bl.a. att ná jämvikt 
mellan att trygga miljöns kvalitet, stärka 
ekonomin och öka den sociala jämlikheten.

Ett av de viktigaste delomrádena inom 
hállbar utveckling är att bekämpa den tillta- 
gande växthuseffekten. Under FN:s klimat- 
konferens i Kyoto 1997 undertecknades ett 
världsomfattande protokoll om minskning 
av växthusgaserna. Kyotoprotokollet trädde i 
kraft den 16 februari 2005, dá 141 stater 
hade ratifícerat det. De representerar 61,6 
procent av industriländemas koldioxidut- 
släpp. Till de här länderna hör bland annat 
EU-ländema, Japan, Kanada och Ryssland. 
Förenta staterna och Australien har däremot 
Stannat utanför avtalet.

Figur 1. Befolkningsutvecklingen i världen, EU15-länderna och de nya 
EU-länderna (1950=100)
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1. Folkökningen i olika länder

Nativitet
(barn/
kvinna)

Prognos om 
befolkningsför- 
ändringen ären 
2004-2050 (procent).

Angola 6,80 + 206
Nigeria 5,70 + 124
Indien 3,06 + 50
Brasilien 2,18 + 24
Förenta staterna 2,02 + 43
Frankrike 1,89 + 7
Finland 1,75 -8
Sverige 1,73 + 18
Australien 1,73 + 31
Kina 1,70 + 11
Belgien 1,62 + 5
Kanada 1,50 + 16
Estland 1,41 -2 3
Ryssland 1,39 - 17
Tyskland 1,30 - 9
Italien 1,29 -1 0
Spanien 1,26 - 3
Bulgarien 1,23 -38

Mälet för EU:s klimatpolitik är att me- 
deltemperaturen i världen inte stiger mer än 
tvä grader jämfört med den förindustriella 
tiden. Med detta mäl i siktet ställde sig Euro- 
peiska rädets möte är 2005 positivt tili med- 
lemsländernas miljöministrars förslag att 
tillsammans med andra länder undersöka 
möjlighetema att fram tili är 2020 minska 
utsläppen av växthusgaser med 15-30 pro- 

■-cent dä utgängsnivän är Situationen är 1990. 
Däremot fick det mäl om att undersöka möj- 
ligheterna att minska utsläppen med 60-80 
procent fram tili är 2050 som miljöministrar- 
na hade kömmit överens om inte stöd av 
Europeiska rädet. Enligt EU-länderna bör 
inte EU förbinda sig tili nya nedskämingar 
om inte ocksä Förenta statema förbinder sig 
tili dem.

EU:s strategi för hällbar utveckling revide- 
rades i juni 2006. I den nya strategin presen- 
teras mäl för klimatförändring och ren energi,

för trafik, utnyttjande av naturresurser, miljö- 
hälsa, social utslagning och global fattigdom 
samt utveckling. Europeiska unionens mil- 
jöprogram strävar efter att främja en hällbar 
utveckling och bidra tili att den europeiska 
strategin för hällbar utveckling verkställs. De 
viktigaste utmaningama är att bekämpa kli- 
matförändringen, att stoppa elimineringen av 
den biologiska mängfalden och beredningen 
av sju temastrategier. I dessa dras riktlinjema 
upp för insatser under det kommande ärtion- 
det gällande luftens kvalitet, den marina mil- 
jön, stadsmiljön, användningen av naturresur
ser, avfall, skydd av jordmänen och använd
ningen av bekämpningsmedel. Metodema för 
genomförande väljs pä basis av detaljerad 
konsekvensbedömning. Ytterligare har man 
för avsikt att förtydliga och förenkla lagstift- 
ningen.

Hällbar utveckling i Finland
Finlands nya strategi för hällbar utvecklig 
blev klar i juni 2006. Strategin för hällbar 
utveckling är förenlig med heihetssynen pä 
hällbar utveckling i Europeiska Unionen och i 
Lissabonstrategin. Strategin bygger pä tre 
centrala utmaningar för utvecklingen; klimat- 
förändringen, globaliseringen och förändring- 
en i befolkningsstrukturen.

Visionen i den nya nationella strategin för 
hällbar utveckling gäller hällbara vai med ett 
nationeilt och globalt sett hällbart Finland som 
mäl. Avsikten är att skapa hällbar välfärd i ett 
tryggt och pluralistiskt samhälle som främjar 
delaktighet och där alla bär ansvar för miljön.

Tidsmässigt spänner strategin över mer än 
en generation. Utgängsläge är att de centrala 
riktlinjema i strategin skapar gründen för 
kommande regerings- och politikprogram.
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Malet för strategin för hällbar utveckling 
är att kombinera hällbart utnyttjande av na- 
turtillgängarna med värden och skyddet av 
dem och att trygga medborgarnas välfärd och 
ett helgjutet samhälle pä ett satt som resulte- 
rar i ett Finland som har kompetens och häll
bar utveckling och som drar nytta av sina 
starka sidor. Med tanke pä Finlands välfärd 
och säkerhet är det viktigt att ocksä försöka 
medverka tili en rättvisare globaliseringsut- 
veckling. Enligt strategin förutsätter en häll
bar lösning av utmaningama samtidiga kort- 
siktiga och längsiktiga politiska insatser som 
stöder varandra och sätts in nationeilt, pä EU- 
nivä och globalt.

Finlands regeringsprogram strävar ocksä 
efter att främja hällbar utveckling och det 
praktiska genomförandet av handlingsplanen 
frän mötet i Johannesburg. Mälet är effekti- 
vare användning av material och energi i alia 
delar av produkternas livscykel. Som en del 
av detta program lade KULTU- 
kommissionen, som tillsatts av regeringen, är 
2005 fram ett förslag tili nationeilt program

för hällbar konsumtion och produktion. I pro- 
grammet upptecknas de tilläggsmäl och mil- 
jöpolitiska insatser som krävs for att Finland 
skall bli ett eko-effektivt samhälle. Bland 
annat häller man pä att grunda en ny rädgiv- 
ningscentral for materialeffektivitet i anslut- 
ning tili Motiva, som för närvarande ger före- 
tag räd om ökad användning av förnybar 
energi och effektivare användning av energi.

Indexet för miljöprestationer är 2006 (Envi
ronment Performance Index, EPI) har utvec- 
klats bäde för att det skall komplettera det 
tidigare ESI-indexet och för att det skall svara 
pä kritiken mot hällbarhetsindexet. Det nya 
EPI-indexet har utvecklats med koncentration 
pä faktorer som visar miljöpolitikens effekti- 
vitet ur synvinkeln för hällbar utveckling. En 
exakt och konkret mälnivä har definierats för 
varje sektor, och landets prestationer jämförs 
med denna. Pä det sättet är det möjligt att göra 
jämförelser mellan länder och globalt. Tillräc- 
kligt material för EPI-jämförelser har kömmit 
in frän 133 länder. De tre länder som lyckats 
bäst i miljöpolitiken är Nya Zeeland, Sverige 
och Finland.

Figur 2. Index för miljöprestationer (EPI 2006) i vissa länder
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Figur 3. Utvecklingen av Finlands reellä BNP samt energi- och material- 
förbrukningen (1990=100)

*) =preliminäruppgift.

Figur 4. Utvecklingen av Finlands reellä BNP och utsläppen tili luft (1990=100)
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Miljöpolitiska styrmedel
Den administrativa styming som stöder en 
hällbar utveckling har stärkts under de se
ñaste áren. Den nuvarande miljöskyddslag- 
stiftningen trädde i kraft är 2000, dä lagstift- 
ningen och tillständsförfarandet gällande 
miljöskydd uppdaterades och harmonisera- 
des. Mälet för miljöskyddslagen är att har
monisera begränsningen och hanteringen av 
utsläpp. Uppmärksamhet fásts speciellt vid 
tillämpningen av principen om bästa till- 
gängliga teknik (BAT), vid riskhantering och 
vid effektiv energianvändning. En markan- 
vändnings- och bygglag som är förenlig med 
en hällbar utveckling trädde i kraft i början 
av är 2000 och reviderades i början av är 
2001. Till de céntrala mâlen i lagen hör att 
främja en god livsmiljö och en hällbar sam- 
hällsutveckling samt att öka medborgarnas 
möjligheter att päverka. Utöver lagstiftningen 
har olika slag av ekonomiska styrmedel tagits 
i bruk. Exempel pä dessa är miljöskatter, 
miljömärkning och frivilliga avtal. I Finland 
har industrin ocksä varit en aktiv aktör i han- 
dels- och industriministeriets och Industrins 
och Arbetsgivamas Centralförbunds (nuva
rande Näringslivets Centralförbund) avtal för 
att främja energisparandet inom industrin. 
Mer än 90 procent av energianvändningen 
inom skogsindustrin och metallforädlingen 
omfattas av avtalet.

Enligt regeringens program för hällbar 
utveckling främjas en ekologiskt hällbar ut
veckling genom miljömedveten upphand- 
lingspolitik hos myndighetema. Varje är 
används 20 miljarder euro, dvs. ungefar 15 
procent av Finlands bruttonationalprodukt for 
offentlig upphandling och den offentliga för-

valtningen borde senast är 2010 beakta miljö- 
aspekten i all offentlig upphandling. Den of
fentliga sektom är en betydande uppköpare av 
industriella investerings- och konsumtionsva- 
ror. Inom den offentliga upphandlingen kan 
miljöaspekter beaktas särskilt i definitionen av 
upphandlingsobjektet, i bedömningen av den 
totalekonomiska förmänligheten i ett anbud 
och i villkoren for upphandlingsavtalet. Av- 
sikten är att de städer och statliga verk som är 
med i projektet for miljövänlig offentlig upp
handling lär sig av varandras erfarenheter och 
förfaranden.

De miljövärdsrelaterade verksamhetsutgif- 
ter som betalas via statsbudgeten och som inte 
gäller miljöförvaltning inriktas huvudsakligen 
pá miljöskyddsinsatser inom industrin och i 
kommunema. Naturskyddsutgiftema används 
för anskaffning och skötsel av naturskydds- 
omräden. Genom att styra medel via olika 
ministerier, Finlands Akademi och Teknolo- 
giska utvecklingscentralen TEKES spelar 
staten en viktig roll som finansiär av miljö- 
forskning och -utveckling.

Finland har förbundit sig att bista utveck- 
lingsländema i deras strävan att uppnâ en 
utveckling som är hällbar med tanke pä mil- 
jön. Inom ramen för Finlands utvecklings- 
samarbete bekämpas miljöproblem genom 
stöd för utvecklande av miljölagstiftningen 
och -förvaltningen, för överföring av miljö- 
vardsteknologi, för hällbar användning av och 
rättvis fördelning av nyttan av naturresurser, 
för ekologiskt hällbara landsbygdsnäringar, 
för miljöforskning, -utbildning och -fostran, 
för medborgarnas möjligheter att delta i be- 
slutsfattandet samt för förberedande ätgärder 
med tanke pä utvecklingen av de handelsrela- 
terade miljökraven.
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2. Miljobistândet i Finlands utvecklingssamarbete àren 2003-2006 (miljoner euro)

2003 2004 2005 2006**

Bilateralt utvecklingssamarbete
M iljô b is tâ n d  sorti h u v u d m â l 25 30 32 32
M iljô b is tâ n d  s o m  b e ty d a n d e  d e lm â l 74, 80 120 120
Multilateral utvecklingssamarbete
S tô d  till G E F 6 6 * 8 8
S tô d  till m u l t i la t e r a l  o z o n fo n d e n 1 1 1 1' •
Totalt 107 117 . 161 161
*) = Preliminâr uppgift. ■

3. Statens miljorelaterade skatter och avgifter (miljoner euro)

2003 2004 2005 2006 2007

BS BS BS B BP

T illâ g g s a c c is  p é  a lk o h o ld ry c k e r  *) 25 28 - - -
T illâ g g s a c c is  p â  lâ s k e d ry c k e r  *) 4 5 - - -
S k a tt  p â  d ry c k e s fô rp a c k n in g a r - - 22 18 22
A v g ift fo r  b e k â m p n in g s m e d e l 2 2 2 2 2
E n e rg is k a t te r 2 900 2 901 2 885 2 979 2957
O lje a v fa lls a v g ift 3 3 3 3 5 '
B ils k a tt 1 207 1 235 1 277 1 325 1 350
V a tte n v â rd s a v g if t 0 0 0 0 0
O lje s k y d d s a v g ift 9 10 8 9 9
F o rd o n s s k a tt 473 642 '5 3 6 560 585
A v fa lls s k a tt 41 43 53 * 58 55
Totalt 4 664 4 869 4 786 5 029 4 985
BS = Bokslut. B = Budget. BP =- Budgetproposition. -  = inte i bruk.
*) = fôrpackningsskatt.
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4. Statens miljöutgifter (miljoner euro)

2 0 0 3

BS

2 0 0 4

BS

2 0 0 5

BS

2 0 0 6

B

2 0 0 7

BP

M iljö fö rv a ltn in g 108 111 115 115 114
C en tra lfö rva ltn ing 46 47 48 48 47
R e g io na lfö rva ltn ing 62 64 67 66 67

U tv e c k lin g s s a m a rb e te 107 117 161 161 161” )
N ä ro m r ä d e s s a m a r b e te 10 10 10 8 5
N o rd is k a  m iljö fin a n s ie r in g s b o la g e t 1 1 1 1 1
F o rs k n in g  o c h  u tv e c k lin g 176 188 197 201 203

M iljö s k y d d  och -s k ö ts e l11 17 18 18 18 17
U tny ttjande  och s k ö ts e l a v  n a tu rre s u rs e r2> 38 39 46 47 46
U n ive rs ite t och h ö g s k o lo r1 56 60 59 61 62
U tveck ling  a v  m iljö te k n o lo g in 31 49 51 55 57 60
A n n a n  m iljö fo rs k n in g 4> 16 20 19 18 18

M iljö o rg a n is a tio n e r 1 1 1 2 2

M iljö s k y d d 54 63 53 44 55
L u ftv ä rd  o ch  a v fa llsh an te rin g 8 19 15 8 10
V a ttenvä rd 8 9 10 9 9
S kö tse l och  re n g ö rin g  a v  m iljön 38 37 29 29 36

N a tu rs k y d d 58 69 70 67 62
F r ä m ja n d e  a v  e n e r g is p a r a n d e 7 10 6 9 10
F r ä m ja n d e  a v  fö rn y b a r  e n e rg i 27 23 28 23 23
B id ra g  fö r  e n e r g ir e p a ra t io n e r  i b o s tä d e r 15 17 17 17 4
M iljö s k y d d  i tra f ik e n  ' 20 27 31 18 19
S tö d  fö r  in v e s te r in g a r  i g ö d s e ls tä d e r 2 3 3 3 3
M iljö s tö d  tili jo rd b ru k e t 288 294 322 265 387
F r ä m ja n d e  a v  s k ö ts e l a v  s k o g s n a tu re n 4 6 6 7 7
T o ta lt 8 7 8 940 1 021 9 4 0 1 056

BP = Bokslut. B = Budget. BP = Budgetproposition.

*) = uppskattning **) = prognos.
Miljöförvaltningen. 2) Jord- och skogsbruksförvaltningen. 3) Forskning inom teßhik. 

Övriga förvaltningsomräden.

Till de viktigaste miljöavtalen med tanke 
pä utvecklingssamarbetet hör de avtal som 
gäller klimatförändringen och skydd och 
naturens mängfald samt FN:s skogsforums 
(UNFF) verksamhet. Viktiga är ocksä de 
avtal som gäller skydd av ozonskiktet i Stra
tos fären och hanteringen av miljöskadliga 
kemikalier.

Finland offentliggjorde under toppmötet 
om hällbar utveckling i Johannesburg är 2002

sitt eget partnerskapsinitiativ om samarbete i 
energi- och miljöbranschen med ländema i 
Centralamerika. Partnerskapsinitiativen är en 
modell för samarbete av ny typ, där fmansie- 
ring utöver av den offentliga sektom, söks 
ocksä av den privata sektom. Projektet siktar 
pä att främja användningen av fömybara 
energiformer och ren teknologi i partnerlän- 
dema och det omfattar försöksverksamhet 
inom vindkraft-, solkraft- och bioenergibran-
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sehen samt branschen för smäskalig vatten- 
kraft, kartläggning av energiresurser, lön- 
samhetsutredningar, utnyttjande av Kyoto- 
mekanismema, utveckling av energimarkna- 
den, överföring av teknologi samt utbildning. 
Hittills har 77 projekt beviljats nägot över tre 
miljoner euro i fmansiering. Det partner- 
skapsevenemang som gär av stapeln i Pana
ma hösten 2006 är det viktigaste evenemang- 
et mellan EU och Latinamerika under Fin- 
lands EU-ordförandeskap. Tack var de posi- 
tiva intemationella bedömningama fortsätter 
Finland att fmansiera partnerskapsprojektet 
fram tili är 2009.

Mälet för näromrädessamarbetet har varit 
att främja miljöskyddet i Finlands näromrä- 
den i nordvästra Ryssland, de baltiska län- 
derna och Polen. Sedan de baltiska länderna 
och Polen är 2005 gick med i EU förändrades 
verksamhetsmiljön för näromrädesarbetet. 
Nordvästra Ryssland kvarstod som verksam- 
hetsomräde för det traditionell näromrädes
samarbetet. Näromrädessamarbetet har gätt ut 
pä att utveckla ländernas beredskap att själv 
lösa sina miljöproblem och förebygga dem. 
Det primära mälet för samarbetet är att mins- 
ka sädana utsläpp som har sitt Ursprung i 
näromrädena och som päverkar Finlands 
omräde och i synnerhet Östersjön.

Finland har fortsatt samarbetefför tekniskt 
biständ under en övergängsperiod fram tili är 
2006 ocksä efter att de baltiska länderna blev 
medlemmar i Europeiska Unionen. Ekokon- 
versionssamarbetet med Polen upphörde är 
2005. Samarbetet med nordvästra Ryssland 
fortsätter tili är 2010. Tyngdpunkten i samar
betet vilar pä S:t Petersburg, Leningrads län 
och Karelska republiken. Ocksä Barentsom- 
rädet och omrädet för den nordiska dimen- 
sionen är tänkbara samarbetsomräden. De 
viktigaste samarbetsomrädena är att minska 
belastningen pä Östersjön, att förbättra be- 
redskapen för oljebekämpning pä öppet hav

framför allt i Finska viken, att utveckla hante- 
ringen av farliga ämnen, att främja hällbart 
skogsbruk och naturskydd samt att stärka 
miljöförvaltningen. Enligt ett samarbetsavtal 
med vattenverket i S:t Petersburg som sträcker 
sig tili är 2007 strävar man efter att genomföra 
projekt med en direkt inverkan pä Finska vi- 
kens tillständ.

5. Finlands satsning pä miljösam- 
arbetet ären 1991-2006 
(miljoner euro)

Investerings
projekt

Projekt för 
tekniskt bistand

Estland 29,6 6,6
Lettland 12,0 2,8
Litauen 8,8 3,9
Ryssland 38,3 16,0
Ukraina 1,0 0,0
Polen 16,4 0,1
Övrlga*) 0,1 15,5
Totalt 106,2 44,9
*) = stöd tili Intemationella finanslella Institut och samar- 
betsprojekt som gäller länderna i fräga.

Samarbetet med nordvästra Ryssland har 
koncentrerats pä att effektivem avloppsvat- 
tenbehandlingen i S:t Petersburgomrädet. 
Finland har stött byggandet av avloppsre- 
ningsverket i sydvästra S:t Petersburg med 
sammanlagt 10 miljoner euro. De totala kost- 
nadema för projektet var nästan 200 miljoner 
euro. I reningsverket i S:t Petersburg, som 
stod klart är 2005, behandlas 715 000 inväna- 
res avloppsvatten. I och med det nya renings
verket minskar kvävebelastningen pä Finska 
viken enligt uppskattningama med 2 200 ton 
och fosforbelastningen med 360 ton om äret.

Ansvaret för största delen av de miljö- 
skyddsuppgifter som ankommer pä tillständs- 
och övervakningsmyndigheten vilar i Finland 
pä kommunema. Det finns mer än 30 000 
anläggningar i Finland som bedriver verksam- 
het som kräver miljötillständ. De här anlägg-
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6. Kommunernas miljöskyddsutgifter 
(miljoner euro)

2003 2004 2005**

Avfallshantering

Investeringar 21 26 42
Omkostnader 129 125 144

Avloppsvattenbehandling

Investeringar 46 43 44
Omkostnader 125 128 131

Anläggning av avlopp

Investeringar 111 104 106
Omkostnader 147 149 153

Miljövärd
Investeringar 6 4 4
Omkostnader 58 57 65

Totalt 643 639 689
Investeringar 184 177 196
Omkostnader 459 459 493

*) = prelim inär uppgift.

ningarnas verksamhet omfattas till 80-85 
procent av den kommunala övervakningen. 
Största delen av miljöskyddsutgifterna i 
kommuner, samkommuner och kommunala 
affarsvcrk föranleds av anläggning av avlopp 
och rening av avloppsvatten. Utgifterna for 
hanteringen av avfall och avloppsvatten och 
för anläggning av avlopp täcks huvudsakli- 
gen med avgifter som uppbärs av dem som 
utnyttjar tjänsterna. Investeringar i projekten 
finansieras emellertid delvis genom statens 
budget. Utgifterna för miljövärd finansieras 
genom kommunernas egen finansiering och 
med statsstöd.

Ekologisk skattereform
Med ekologisk skattereform avses endera 
införande av en ny miljörelaterad skatt eller 
utveckling av befmtliga skatter för att stöda 
miljöpolitiska strävanden. Ofta är malet att pä 
samma gäng lindra arbetsbeskattningen. Ge

nom reformen eftersträvas en s.k. dubbelnytta, 
varvid ekonomin gynnas och arbetslösheten 
minskar samtidigt som miljöns tillständ för- 
bättras.

Enligt regeringsprogrammet revideras be- 
skattningsstrukturen för att främja en hällbar 
utveckling och med den ekologiska skattere- 
förmen minskas användningen av icke- 
förnybara naturresurser och miljöskadoma 
och ytterligare främjas ätervinning samt eko- 
effektiviteten i produkter, produktkonsumtion 
och energianvändning.

7. Andelen miljöskatter i EU15- 
länderna är 2002 (procent)

Andel
avB N P

Andel av
statens
skatteintäkter

Danmark 4,8 9,9
Nederländerna 3,6 9,2
Portugal 3,2 8,8
Finland 3,1 6,8

Sverige 3,0 5,9
Italien 2,9 7,0
Luxemburg 2,9 7,0
Storbritannien 2,8 7,7
Grekland 2,6 7,2
Tyskland 2,6 6,4
österrike 2,6 5,9
Irland 2,3 8,1
Belgien 2,3 5,0
Spanien 2,2 6,0
Frankrike 2,0 4,5
EU15 2,8 6,5

1 Finland har tyngdpunkten i beskattningen 
redan en tid längsamt flyttats i riktning mot 
miljöbaserade skatter. Som en följd av detta är 
intäkterna av miljöbaserade skatter hos oss 
högre i förhällande tili bruttonationalproduk- 
ten än inom EU i medeltal. Avsikten är att 
under de närmaste ären i man av möjlighet
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förbättra miljöpäverkan av beskattningen i 
Finland med hjälp av riktade insatser. Ett sätt 
är att höja oljeavfallsavgiften för att öka 
kostnadseffektiviteten i miljöpolitiken pä ett 
sädant sätt att tyngdpunkten i beskattningen 
inte ändras.

De viktigaste miljöbaserade skattema i 
Finland är energiskattema och de trafikrelate- 
rade bränsle- och motorfordonsskattema. 
Malet för energibeskattningen är att styra 
energiförbrukningen och -Produktionen och 
att samla in skatteintäkter tili staten. Ett sätt 
att nä malet är indelningen av den accis som 
uppbärs pä energiprodukter i grundaccis och 
tilläggsaccis. Grundaccisen är fiskal tili sin 
natur och den uppbärs pä flytande bränslen, 
säsom bensin, dieselolja och lätt brännolja. 
Tilläggsaccisen fastställs pä basis av kolinne- 
hället i Produkten och för närvarande är den 
18,05 euro per koldioxidton. Med hjälp av 
bränslebeskattningen främjas begränsningen 
av användningen av fossila bränslen, samti- 
digt som de speciella trafikmässiga förhäl- 
landena i Finland beaktas.

Skatter som inriktas pá vágtrafíken ar bil- 
eller motorcykelskatten som betalas vid kop 
av fordon, de árliga fordons- och motorfor
donsskattema samt bránsleaccisen. Bransleac- 
cisen i vagtrafíken bygger delvis pá miljokon- 
sekvenser, och dárfbr ár grundaccisen pá sva- 
velfritt och blyfritt bránsle lágre an pá andra 
bránslekvaliteter. Dessutom grundar sig 
tillággsaccisen pá kolinnehállet och ar 17,2 
euro per koldioxidton. Ekonomisk styrning 
har i Finland tillampats ocksá pá jamvagstra- 
fiken. Banavgiften som reviderades ár 2000 
bygger pá marginalkostnadsprincipen och 
beaktar de extema kostnader som trafikvoly- 
mema fórorsakar. Ár 2004 uppbars 42 miljo- 
ner euro i banavgifter. Den storsta skattein- 
komsten av de specialskatter vagtrafíken be- 
talar inflyter frán beskattningen av branslen. 1 
Finland utgors 71 procent av priset pá blyfri 
bensin av skatt och 58 procent av priset pá 
dieselolja.

8. Specialskatter i vägtrafiken (miljoner euro)

2003

BS

2 0 0 4

BS

2 0 0 5

BS

2 0 0 6

B

2007

BP

F o rd o n s s k a tt 243 642 536 560 585
M o to r fo rd o n s s k a tt 230 - - - -

S k a t t  p á  b ila r 1 207 1 235 1 277 1 325 1 350
M o m s  p á  s k a tt  p á  b ila r 192 196 203 211 215
B rá n s le a c c is 2 183 2 159 2 160 2 192 2 242
M o m s  p á  b rá n s le a c c is 218 215 216 219 224
T o ta lt 4  273 4  4 4 7 4  392 4  5 0 7 4  6 1 6

BS = Bokslut. B = Budget. BP = Budgetproposition. -  = inte i bruk.
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2 Globala miljöutmaningar

Klimatförändringen
En av de största utmaningama för hällbar 
utveckling är att bekämpa den tilltagande 
växthuseffekten. Den mellanstatliga klimat- 
panelen IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) uppskattar att medeltempe- 
raturen pä jordklotet tili fÖljd av klimatför
ändringen kan stiga med 1,4-5,8 grader före 
är 2100. Enligt FN:s Kyotoprotokoll frän är 
1997 om reducering av utsläppen av växt- 
husgaser skall industriländerna under Perio
den 2008-2012 minska sina utsläpp av växt- 
husgaser med i genomsnitt 5,2 procent frän 
nivän är 1990. Även om Kyotoprotokollet är 
ett första Steg mot att reducera växthusgaser- 
na tili en trygg nivä, har det inte egentligen 
nägon dämpande effekt pä klimatförändring- 
en. Enligt IPCC är behovet att reducera ut
släppen pä läng sikt av storleken 50-90 pro
cent globalt sett, om avsikten är att hälla kol- 
dioxidhalterna i atmosfären pä högst en dub- 
bel nivä jämfört med den förindustriella ti- 
den. IPCC:s beräkningar visar att koldioxid- 
halten i atmosfären fram tili är 2050 stiger 
frän 365 ppm (parts per million) till minst 
550 ppm.

Meteorologiska institutet har i Finsken- 
projektet utarbetat alternativa scenarier for 
Finlands framtida klimat och sammansätt- 
ningen i atmosfären. Enligt prognosema blir 
klimatet i Finland varmare, regnmängderna 
ökar och den belastning ozonet i troposfären 
innebär för skogarna överskrider den kritiska 
nivän i de södra delama av landet. Dystrast 
ser Situationen ut i de utvecklingsaltemativ 
som siktar pä ekonomisk utveckling, dvs. i de 
scenarier, där energiproduktionen huvudsak- 
ligen bygger pä fossila bränslen. Enligt upp- 
skattning kommer medeltemperaturen i Fin
land till mitten av ärhundradet att stiga med

sä mycket som 6-7 grader och ozonbelast- 
ningen pä skogama att bli kritiskt stor ocksä i 
norra Finland. Enligt de utvecklingsaltemativ 
där miljövärden betonas i stället for ekono
misk utveckling, eller där man när ekonomisk 
tillväxt med hjälp av ny miljövänlig teknologi, 
börjar ozonbelastningen pä skogama minska 
kring mitten av ärhundradet. De utsläpp frän 
trafiken och energiproduktionen som ger upp- 
hov tili ozon i troposfären kommer globalt sett 
att oka sä mycket att de insatser för att minska 
utsläppen av luftföroreningar som avtalas i 
Europa inte räcker tili för att förhindra att 
ozonhaltema ökar.

Är 2004 var de sammanlagda utsläppen av 
växthusgaser i Finland 81,44 miljoner ton kol- 
dioxidekvivalenter, medan utsläppen under 
basäret för Kyotoprotokollet 1990 var 71,09 
miljoner ton koldioxidekvivalenter. De sam
manlagda utsläppen överskred är 2004 mälni- 
vän enligt Kyotoprotokollet med 14,6 procent, 
dvs. med mer än 10 miljoner ton. Utsläppen 
minskade emellertid med inemot fem procent 
frän rekordnivän är 2003. Den viktigaste växt- 
husgasen är koldioxid, som utgjorde 85 pro
cent av alla utsläpp av växthusgaser. Den 
största utsläppskällan var användningen av 
bränslen för produktion av elektricitet och 
värme samt i trafiken och den svarade för 78 
procent av de totala utsläppen och för 89 pro
cent av koldioxidutsläppen. Är 2005 var Fin
lands utsläpp av fossila bränslen och torv 54 
miljoner ton, dä motsvarande utsläpp är 1990 
var 53,9 miljoner ton. Utsläppsminskningen 
berodde pä minskad förbränning av stenkol, 
torv och naturgas, vilket var en följd av att 
mera elektricitet än föregäende är producera- 
des med vattenkraft. De totala utsläppen var 
ovanligt läga är 2005, eventuellt tili och med 
under Kyotomälet, men är 2006 ökar utsläp
pen äter.
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9. Finlands utsläpp av växthusgaser 
efter sektor och kalla ár 2004 
(miljoner ton koldioxidekvivalenter)

Energi 66,6
Energiproduktion 33,1
Industri och byggande 11,4
Trafik 14,1
Uppvärmning av hus m.m . J 7,8
Avdunstningsutsläpp m.m. 0,2

Industriprocesser 6,2
Lösningsmedel m.m. 0,1
Utsläpp frän jordbruket 5,6
Avfall 2,6
Övriga 0,3
Utsläpp totalt 81,4
1 = Husháll och tjänster.

Ministerierna avtalade är 2005 om den 
administrativa arbetsfördelningen i fraga om 
Kyotomekanismerna. Malet är att Finland för 
áren 2008-2012 skaffar utsläppsminskningar 
som sammanlagt motsvarar tio miljoner kol- 
dioxidton. Miljöministeriet svarar för det 
gemensamma genomförandet och för ut- 
släppshandeln mellan stater.

EU:s klimatförändringspolitik
Europeiska Unionen har i fiera sammanhang 
stallt upp som styrande längsiktigt klimatmäl 
att temperaturen pájordklotet inte borde stiga 
med mer än tvá grader jämfört med Situatio
nen före industrialiseringen. En del av med- 
lemsländerna ämnar frivilligt minska utsläp-

pen mer än avtalat. Sverige har för avsikt att 
fram tili är 2012 reducera utsläppen med fyra 
procent frän 1990 ärs nivä, trots att den inter
na bördefördelningen ger landet rätt att öka 
sina utsläpp med fyra procent. Ocksä Storbri- 
tannien har i sin energistrategi förbundit sig 
tili att minska utsläppen med 20 procent fram 
tili är 2010, i stället för med 12,5 procent, som 
förutsätts enligt bördefördelningen inom EU. 
Tyskland strävar efter att minska utsläppen 
med 25 procent fram tili är 2005, trots att 
landet enligt bördefördelningen har som mäl 
att minska utsläppen med 21 procent före är 
2010. Ytterligare har Storbritannien och Sve
rige uppgivit att de strävar efter utsläpp
sminskningar pä sä mycket som 60 procent 
före är 2050.

De förpliktelser som enligt Kyotoprotokol- 
let är 1997 faller pä EU:s lott har fördelats 
mellan de 15 gamla medlemsländema i Unio
nen i det s.k. bördefördelningsavtalet. Avtalet 
ingicks är 1998 och fastställdes juridiskt är 
2002. Medlemsländema utarbetar nationella 
strategier för uppfyllande av sina skyldigheter 
enligt Kyotoprotokollet. En del länder har för 
avsikt att köpa en betydande del av de uts
läppsminskningar de behöver av andra länder. 
Detta är möjligt tack vare flexibilitetsmeka- 
nismerna i Kyotoprotokollet. Är 2004 övers- 
kred de sammanlagda utsläppen mälnivän frän 
Kyoto med drygt 14 procent.
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Figur 5. Finlands utsläpp av växthusgaser ären 1990-2004 och den strategiska 
linjen tili är 2012 (miljoner ton koldioxidekvivalenter)
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Figur 6. EU-ländernas avständ tili Kyotomälet är 2003 (procent)
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EU:s utsläppshandel
I början av âr 2005 inleddes en utsläppshan
del pâ EU-nivâ som betraktas som en viktig 
metod att uppnâ mâlen for reduktion av kol- 
dioxid-utsläppen. Avsikten med systemet 
med utsläppshandel är att minska utsläppen 
av växthusgaser sâ formânligt och med tanke 
pâ miljôn sâ effektivt som möjligt. Utsläpps- 
handeln forverkligas pâ sâ sätt att varje med- 
lemsstat delar ut anläggningsbundna ut- 
släppsrätter tili aktörer som bedriver verk- 
samhet som faller inom ramen for utsläpps- 
handeln. Därefter kan handel med utsläpps- 
rätterna idkas inom gemenskapens omrâde. 
De som har môj lighet att minska utsläppen pâ 
ett mer kostnadseffektivt sätt kan sälja sina 
tillstând tili dem for vilka minskningen skulle 
bli dyr. Under den första perioden 2005-2007 
delar medlemsstatema ut minst 95 procent av 
utsläppsrätterna gratis, under den andra peri
oden 2008-2012 skall de delà ut minst 90 
procent av utsläppsrätterna gratis. Medlems- 
lândema skall utarbeta nationella tilldel- 
ningsplaner, där den totala mängd av ut- 
släppsrätter definieras som landet ämnar be- 
vilja under den period som avses i direktivet 
samt hur landet har för avsikt att fördela ut- 
släppsrättema pâ olika anläggningar. Priset 
pâ ett koldioxidton har ären 2004 och 2005 
varierai mellan 5,9 och 30 euro.

EU:s interna utsläppshandel har en bety- 
dande inverkan pâ Finlands klimatpolitik. I 
EU:s bördefördelningsavtal förbinder sig 
Finland att under ären 2008-2012 reducera 
sina utsläpp av växthusgaser tili i genomsnitt 
1990 ärs nivä. Eftersom kostnadema för att 
minska utsläppen är rätt höga i Finland är 
utgängsläget att de finländska företagen är 
köpare av utsläppsrätter. Statsrädet godkände 
i augusti 2004 förslaget tili Finlands natio
nella tilldelningsplan för den första perioden, 
och det lämnades tili Europeiska gemenska-

pemas kommission för godkännande. Kom
missionen godkände Finlands förslag tili till
delningsplan i Oktober 2004. Statsrädet fattade 
beslut om att bevilja utsläppsrätter den 21 
december 2004. Finland har utsläppsrätter 
som sammanlagt motsvarar 136,5 miljoner 
koldioxidton, vilket är ungefär tre procent 
mindre än de uppskattade koldioxidutsläppen. 
Mängden inkluderar en reservering pä 2,5 
miljoner koldioxidton för nya deltagare. An- 
läggningarna tilldelades utsläppsrätterna gra
tis. I det första allokeringsskedet deltog 530 
anläggningar i utsläppshandelssystemet och 
de tillhörde 147 verksamhetsidkare. De före- 
tag som deltar i utsläppshandeln producerar 
ungefär hälften av alla utsläpp av växthus
gaser i Finland och deras andel av koldioxid
utsläppen är 59 procent.

10. EU15-ländernas utsläpp av växt- 
husgaser i koldioxidekvivalenter 
och bördefördelningen

Utsläpp
2004

Föränd- 
ring ären 
19 90 -200 4

Börde-
fördel-
ningsmäl
2008-2012

Luxemburg 13,8 + 8,7 -28 %
Tyskland 993,3 -1 8 ,3 -21 %
Danmark 68,1 -1 ,7 -21 %
Österrike 91,3 + 15,7 -13%
Storbritannien 659,3 - 14,1 -13 %
Belgien 147,9 + 0,7 -8 %
Italien 571 + 11,9 -7 %
Nederländerna 217,8 + 1,6 -6 %
Frankrike 562,6 -0 ,8 0 %
Finland 81,4 + 14,5 0 %
Sverige 69,9 -3 ,6 + 4%
Irland 68,5 + 22,8 +13%
Spanien 424,3 + 48,3 +15%
Grekland 137,6 + 23,9 +25 %
Portugal 84,5 + 40,8 +27 %
Totalt 4191,1 -1,1 -8 %
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Finlands klimatpolitik
Den nationella energi- och klimatstrategin 
godkändes i riksdagen i juni 2006. Enligt 
strategin kommer Finlands utsläpp av växt- 
husgaser att överskrida mälnivän enligt Ky- 
otoprotokollet om inte mälmedvetna och 
effektiva motätgärder sätts in. Insatser be- 
hövs i energiproduktionen och -for- 
brukningen, i trafiken, byggandet och sam- 
hällsplaneringen, i hanteringen av utsläpp 
frän jord- och skogsbruket samt i avfallshan- 
teringen. Finlands nationella klimatpolitik 
forverkligas genom omfattande samarbete.

FN:s klimatkonvention forpliktigar avtals- 
parterna att fblja upp sina utsläpp av växt- 
husgaser noggrant. De är skyldiga att varje är 
lämna in en inventarierapport om växthus- 
gasutsläppen under äret före det föregäende. 
EU-kommissionen sammanställer dessutom 
en inventarierapport över samtliga medlems- 
länder for klimatkonventionen. 1 Finland 
inrättades är 2004 ett inventeringsinstitut i 
enlighet med Kyotoprotokollet vid Statis
tikcentralen.

Avsikten med försöksprogrammet JI/CDM 
(Joint Implementation/Clean Development 
Mechanism), som startades är 1999 under 
ledning av utrikesministeriet, är att skaffa 
erfarenhet av de projektbaserade mekanis- 
merna i Kyotoprotokollet med syftet att redu- 
cera utsläppen av växthusgaser. Försökspro
grammet förfogar över anslag pä totalt unge- 
fär 20 miljoner euro, av vilket omkring 11 
miljoner har placerats i tvä multilaterala fon
der, Världsbankens kolfond (Prototype Car
bon Fund, PCF) och Östersjöomrädets 
testomrädesfond (Baltic Sea Region Energy 
Cooperation Testing Ground Facility, TGF). 
Resten används för bilaterala JI- och CDM- 
projekt och för administration av program- 
met. Enligt dagens uppskattning producerar 
de nuvarande Projekten Kyotodugliga ut-

släppsminskningar som uppgär tili ungefär 2,2 
miljoner ton koldioxidekvivalenter under den 
första ätagandeperioden ären 2008-2012. Ett 
Jl-projekt (projekt för gemensamt införande, 
Joint Implementation) enligt Kyotoprotokollet 
är Pakri-vindparken i Paldiski i Estland, som 
invigdes i juni 2005.

Hällbar utveckling och energi
Är 2005 förbrukade Finland sammanlagt 32,4 
miljoner ton oljeekvivalenter. Förbrukningen 
minskade med nio procent frän föregäende är 
och energi-intensiteten i Finland, dvs. total- 
förbrukningen av energi i förhällande tili 
bruttonationalprodukten fortsatte att minska, 
vilket den gjort sedan är 2004. Slutanvänd- 
ningen av energi, dvs. den energi som förbru- 
kades av företag, hushäll och andra använda- 
re, minskade med fyra procent frän äret förut. 
Minskningen förklaras av den minskade in- 
dustriproduktionen och av att vädret var var- 
mare, vilket minskade behovet av energi för 
uppvärmning av byggnader.

Är 2005 användes sammanlagt 15 procent 
mindre fossila bränslen än föregäende är och 
26 procent mindre torv. Bland de fossila 
bränslena minskade användningen av kol 
mest. Andelen fossila bränslen av den totala 
energiförbrukningen var klart mindre än hälf
ten. De fömybara energikälloma stod fort- 
farande för 25 procent av den totala energiför
brukningen, trots att Produktionen av vatten- 
kraft minskade med nio procent. Liksom äret 
förut ökade däremot Produktionen av vind- 
kraft kräftigt, med mer än 40 procent. Pro
duktionen var emellertid under 0,2 terawat- 
timmar.

Är 2005 förbrukades nästan tvä procent 
mindre elektricitet än är 2004. Finland im- 
porterade är 2005 mera elektricitet än nägon- 
sin tidigare. Produktionen i Finland minskade 
med 17 procent, dvs. tili 68 terawattimmar,
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medan nettoimporten av elektricitet ökade tili 
17 terawattimmar, vilket motsvarade en 
femtedel av den totala elförbrukningen.

Finlands riksdag fattade är 2002 ett prin- 
cipbeslut om byggande av ett femte kärn- 
kraftverk. I samband med beslutet fÖrutsatte 
riksdagen att det snarast vidtas ätgärder för 
att begränsa användningen av stenkol, att 
genomförandet av energisparprogrammet och 
energisparandet páskyndas, att forskningen, 
utvecklingen och ibruktagandet av förnybara

energikällor främjas samt att en utredning om 
hur dessa ätgärder utfaller ges tili riksdagen.

11. Slutanvändning avenergi efter 
sektor ár 2005

Petajoule (PJ) Procent

Industri 515 48
Uppvärmning 236 22
Trafik 183 17
Övriga 143 13
Totalt 1 077 100

Figur 7. Fördelningen av elproduktionen pá energikällor ár 2005 (procent)

Bekämpandet av klimatförändringen och 
en hällbar utveckling förutsätter att använd
ningen av förnybara energikällor främjas och 
att energiförbrukningen blir effektivare. Den 
internationella Bonnkonferensen för fömybar 
energi i juni 2004 ansäg, att de förnybara 
energikällorna kommer att öka i betydelse, 
liksom vikten av energiprestanda, och att de i 
framtiden kommer att utgöra den viktigaste 
energikällan samt vara allmänt tillgängliga. 
En revidering av EU:s fmansieringsprogram 
plañeras sä att de mer än tidigare betonar 
innovad vitet, konkurrenskraft och riskfinan- 
siering av smá och medelstora företag. CIP- 
programmet för áren 2007-2013 innehäller

ocksä det nuvarande fleräriga progrämmet för 
insatser i energibranschen, Intelligent energi 
för Europa (2003-2006). Det nya progrämmet 
väntas utvidga den andel som hänför sig tili 
det nuvarande progrämmet för förnybara 
energikällor (ALTENER), och den andel som 
gäller energiprestanda (SAVE). Ocksä ener- 
gisparande i trafiken (STEER) är fortfarande 
en viktig verksamhetssektor. I EU:s sjätte 
ramprogram för forskning, som inleddes är 
2003, koncentreras energiforskningen pä 
tyngdpunktsomrädet ’’Hällbar utveckling och 
globala förändringar”. I EU:s sjunde rampro
gram för forskning, som godkändes i april 
2005, är ett av underprogrammen miljön in-
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klusive klimatförändringen. I förslaget tili 
ramprogram allokeras 2 552 miljoner euro 
för miljöforskning ären 2007-2013.

Mälet for Finlands nationella energi- ooh 
klimatstrategi är att den totala användningen 
av fömybara energikällor ökar med ätminsto- 
ne en fjärdedel fram tili är 2015 och med 
minst 40 procent fram tili är 2025. Speciellt 
kräftigt ökas enligt strategin användningen av

flis som gjorts av spillmaterial ur skogen, 
akerbiomassa, atervinningsbranslen och bio
gas. Mfilet ar att de har energikallomas andel 
av primarenergin atminstone trefaldigas fran 
det nuvarande 2 procent till mer an 6 procent 
under en period pa 15-20 ar. Darmed kunde 
andelen fomybar energi av primarenergin 
stiga till nastan en tredjedel. Ar 2003 var an
delen 23 procent.

Figur 8. Totalförbrukningen av energi i EU25-länderna per BNP-enhet är 2004
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Figur 9. Andelen elektricitet som produceras med förnybar energi av för- 
brukningen är 2004 och mälet för är 2010 (procent)
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Att öka användningen av träbränslen är ett 
av malen i det nationella skogsprogrammet 
och den nationella energi- och klimatstrate- 
gin. Avsikten är att största delen, nästan 90 
procent, av ökningen kommer frän bioenergi 
-  huvudsakligen frän trä. I fräga om vindkraft 
är programmälet att öka användningen 16- 
faldigt frän är 2001 tili är 2010. Visionen för 
är 2025 är att användningen av fömybar 
energi ökat med omkring 60 procent frän 
Situationen i början av ärtiondet.

Är 2005 användes 13,7 miljoner kubik- 
meter fast mätt fasta träbränslen för energi- 
produktion i värme- och kraftverk, dvs. 26 
terawattimmar. Detta motsvarar sju procent 
av den totala förbrukningen av energikällor i 
Finland. En ännu större energimängd erhölls 
frän träbaserade avlut inom träförädlingsin- 
dustrin. Den viktigaste övriga användningen 
av träbränslen är smäskalig vedeldning, dvs. 
främst eldning med klabbar. Bland de fasta 
träbränslena svarar barken för den största 
andelen av energiförbrukningen, omkring 65 
procent. Träbark liksom sägspän, träflis och 
spän, härrör frän och är sälunda beroende av, 
Produktionen inom träförädlingsindustrin. 
Träbaserade bränslen stod är 2005 för om
kring 20 procent av energiförbrukningen i 
Finland.

Vindkraftskapaciteten i världen har ökat i 
snabb takt under de senaste ären. Vind
kraftskapaciteten i Europa, 82 TWh, är större 
än elförbrukningen i Finland. I heia världen 
installerades är 2005 ny vindkraft med en 
kapacitet pä 11 769 megawattimmar och i 
slutet av är 2005 ökade produktionskapacite- 
ten med vindkraft globalt tili 59 322 mega
watt, vilket innebär en ökning pä 25 procent 
frän äret förut. Vid utgängen av är 2005 hade 
EU en vindkraftskapacitet pä 40 500 mega
watt. Trots den rikliga potentialen ligger 
största delen av medlemsstatema i EU ännu

pä en lag nivá i Produktionen av vindkraft. 
Det läga marknadspriset pä elektricitet har 
hittills värit en orsak tili att vindkraften byggts 
ut längsamt. Utsläppshandeln och dess 
prishöjande effekt pä elektriciteten främjar 
emellertid en ökad vindkraftsproduktion. I 
slutet av är 2005 var vindkraftskapaciteten i 
Finland 82 megawatt i sammanlagt 94 an- 
läggningar.

12. Vindkraftskapaciteten i världen 
31.12.2005 (megawatt)

Kapacitet Andel (%)
Tyskland 18 428 31,0
Spanien 10 027 16,9
Förenta staterna 9 149 15,4
Indien 4 430 7,5
Danmark 3 122 5,3
Italien 1 717 2,9
Storbritannien 1 353 2,3
Kina 1 260 2,1
Japan 1 231 2,1
Nederländerna 1 219 2,1
Övriga länder, totalt 7 368 12,5

T o ta lt 59 3 2 2 1 0 0 ,0

Kunnandet i fräga om att utnyttja solenergi 
häller hög nivá i Finland. De nuvarande 
kommersiella tillämpningama för solelektri- 
citet är främst förknippade med elektrifiering 
av sommarstugor och bostäder i glesbygden. 
Det har sälts ungefär 30 000 solelektricitets- 
paket för sommarstugor, elsystem som bygger 
pä solenergi har installerats i 1 500 farledsfy- 
rar och fyra elnätsanslutna solkraftverk har 
byggts som försöksprojekt.

Energianvändningen av torv täcker sex 
procent av Finlands totala behov av energi. De 
viktigaste motiven för att stöda energianvänd
ningen av torv har att göra med att det är fräga 
om inhemsk energi, att energitillgängen är 
säker och att sysselsättningsaspektema fram- 
för allt i norra och Östra Finland är viktiga.
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Torv lämpar sig för att användas som bränsle 
speciellt tillsammans med trä och den klassi- 
ficeras som längsamt fömybart biomas- 
sabränsle. De utsläpp som uppstâr vid brän- 
ning av torv räknas emellertid med bland 
utsläppen av växthusgaser frän fossila bräns- 
len. Âr 2004 forbrukades torv som motsvara- 
de omkring 2,2 miljoner ton oljeekvivalenter 
och riktningen har varit klart stigande sedan 
1980-talet. Màlet enligt den nationella ener- 
gi- och klimatstrategin är att användningen 
av torv volymmässigt kvarstâr pâ den nuva- 
rande nivân i samproduktionen av elektricitet 
och värme och i Produktionen av enbart vâr- 
me.

Förbättring av energiprestandan
Energiekonomin i Finland bygger i stor ut- 
sträckning pâ konventionella energiformer, 
vars effekt är hög, speciellt tack var den 
kombinerade Produktionen av el och värme 
(CHP). Ungefâr hälften av Produktionen 
används inom industrin och hälften for sam- 
hällenas behov. 1 kombinerad Produktion 
sparas en tredjedel bränsle jämfört med sepa
rat Produktion. Âr 2004 producerades 75 
procent av all fjärrvärme och 34 procent av 
ail elektricitet i kombinerad el- och vâr- 
meproduktion. Allt som allt forbrukades 
sammanlagt 33,2 terawattimmar fjärrvärme 
âr 2004. Omkring 46 procent av befolkningen 
bor i bostadshus som âr anslutna till 
ijärrvärmenät. I de största städerna är andelen 
ungefâr 90 procent.

De âtgârder for energisparande som satts 
in hittills har gett betydande résultat. Insat- 
serna enligt den nationella energi- och kli
matstrategin uppskattas ge en tilläggsin- 
besparing i energiforbrukningen âr 2015 som

uppgär tili fern procent jämfbrt med Situatio
nen utan nya ätgärder. Viktiga ätgärdsomrä- 
den i energisparandet är utveckling och kom- 
mersialisering av energieffektiv teknologi, 
ekonomiska styrmedel, effektivering av till- 
lämpningen av normstyming, verkställande av 
avtal om energisparande samt vidareutveck- 
ling av energiöversiktema och -analysema. 
Ätgärdema effektiveras genom information, 
utbildning och motivering. I dessa insatser har 
Motiva, som är en in-house-enhet i bolags- 
form som huvudsakügen verkar med finansie- 
ring frän handeis- och industriministeriet, en 
central position.

EU:s energitjänstedirektiv trädde i kraft i 
maj 2006. Malet för direktivet är att öka ef- 
fektiviteten i energianvändningen i branscher 
som inte omfattas av utsläppshandeln, av vilka 
trafiken är den största. Direktivet tillämpas 
inte inom sjö- och luftfarten. Det riktgivande 
malet för direktivet är att öka energiprestan
dan med i medeltal en procent per är under 
Perioden 2008-2016, dvs. en sammanlagd 
minskning pä nio procent jämfört med me- 
deltalet för slutanvändningen under perioden 
2001-2005.
De energicertifikat och besiktningar av vär- 
mepannor och luftkonditioneringssystem som 
förutsätts i EU:s direktiv om byggnaders 
energiprestanda, tas i bruk tili fullo fram tili är 
2009. Krav pä apparaters energiprestanda 
enligt ett ramdirektiv som innehäller principer 
för ekologisk planering av apparater som ut- 
nyttjar energi (EuP) börjar förberedas inom 
heia EU och direktivet om energiprestanda i 
slutanvändningen av energi och energitjänster, 
som är under beredning, skapar för sin del 
ramar bl.a. för energisparätgärder inom of- 
fentliga organisationer och energibolag.
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Figur 10. Andelen elektricitet som produceras genom kombinerad Produktion av el 
och värme (CHP) av den totala elproduktionen i EU15-länderna är 2002
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3 Miljökonsekvenser av ekonomin

Styrmedel inom miljöskyddet
Verksamhetsmodeller för planmässig hante- 
ring och utveckling av miljöfrägor inom fö- 
retag och andra organisationer har skapats av 
bade Europeiska Unionen och ISO (Interna
tional Organization for Standardization). I 
Finland har man tagit i bruk miljöstyrnings- 
och miljörevisionsordningen EMAS (Eco- 
Management and Audit Scheme), som byg- 
ger pä en EU-fÖrordning, och intemationella 
standardiseringsorganisationens miljösystem- 
standard ISO 14001. Det är möjligt att an- 
sluta sig till EMAS-systemet i alia EU-länder 
och i Norge, Island och Liechtenstein. Det 
har funnits intresse för EMAS ocksä utanför 
det egentliga tillämpningsomrädet, bl.a. i 
Rumänien, Schweiz, Kina och Korea.

I EMAS-systemet ägnas uppmärksamhet i 
synnerhet ät öppenhet och intressegruppers 
behov av information. EMAS-registrerade 
organisationer publicerar regelbundet mil- 
jörapporter som fastställs av utomstäende. I 
Finland kan ett företag fa avgiften för be- 
handling av ansökan om miljötillständ ned- 
satt tili exempel om behandlingen av ärendet 
tack vare miljösystemet löper snabbare än 
normalt. Miljösystemen kan ocksä utnyttjas 
för att pävisa att de miljövillkor uppfylls som 
ställs i anbudsbegäran vid offentlig upphand- 
ling.

Inom industrin i Finland har miljöskyddet 
redan effektiverats avsevärt och olika dimen- 
sioner av samhällsansvar har börjat framhä- 
vas i företagens verksamhet. Inom EU beto- 
nar IPPC-direktivet om samordnade ätgärder 
för att förebygga och begränsa föroreningar 
ett företags skyldighet att utnyttja ’’basta 
tillgängliga teknik” (BAT) i sina processer 
och i all verksamhet vid anläggningen. I Fin
land har kravet pä bästa tillgängliga teknik

tagits in i miljöskyddslagen samt i vatten-, 
avfalls- och havsskyddslagen. I miljöskydds
lagen har man samlat de väsentliga delama av 
lagstiftningen om bekämpning av förorening
ar. Enligt miljöskyddslagen och -förordningen 
krävs miljötillständ för verksamhet som med- 
för risk för förorening av miljön.

Energiproduktion
Inom energiproduktionen uppstär mänga luft- 
föroreningar som är skadliga för miljön. Bland 
de viktigaste är utsläppen av svaveldioxid och 
kväveoxider. Ett flertal intemationella avtal 
ingicks under 1980- och 1990-talen för att 
minska dessa utsläpp. Tack vara avtalen 
minskade svavelutsläppen i Europa med 60 
procent under ären 1980-2000. Ocksä utsläp
pen av kväveoxider har i Europa minskat av
sevärt sedan 1980-talet.

Är 2005 uppgick svaveldioxidutsläppen i 
Finland tili totalt 73 000 ton, vilket innebar en 
minskning med 73 procent ffän 1990 ärs nivä. 
Utsläppen har minskat bl.a. tili följd av 
strukturförändringar i energiproduktionen, 
minskad användning av tung brännolja, lägre 
svavelhalt i bränslen samt förbättrad proces- 
steknik. I Finland är svaveldioxidutsläppen i 
förhällande tili nationalprodukten ungefar en 
tredjedel mindre än medeltalet för OECD- 
ländema i Europa. Nästan 70 procent av ut
släppen förorsakades av energiproduktionen 
och 26 procent av industrin.

De totala kväveoxidutsläppen i Finland var 
är 2005 sammanlagt 180 000 ton, dvs. 40 
procent mindre än är 1990. Inrikestrafiken gav 
upphov tili nästan 36 procent av utsläppen och 
energiproduktionen tili 37 procent. I förhäl
lande tili nationalprodukten är kväveoxidut
släppen i Finland rätt Stora, omkring 70 pro 
cent över medeltalet för OECD-ländema i 
Europa.
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Figur 11. Finiands svaveldioxidutsläpp och utsläppsmälet för är 2010 
(tusen ton svaveldioxid)
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Figur 12. Finiands kväveoxidutsläpp och utsläppsmälet för är 2010 (tusen ton)
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Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider 
omvandlas i atmosfären genom olika kemiska 
processer tili syror och faller tili marken en- 
dera som partikelliknande foreningar eller 
upplösta i luftfuktighet eller regnvatten. I 
jordmänen eller vattendragen har det sura 
nedfallet mänga skadliga effekter, om grän- 
sen för kritisk belastning pä ekosystemet 
överskrids. Tack vare utsläppsminskningama 
har framför allt svavelnedfallet minskat säväl 
i Finland som pä andra hall i Europa. Pä mät- 
ningsstationema i Finland har nedfallet för 
svavlets del minskat med 50-60 procent se- 
dan är 1985 och för kvävets del med 20-40 
procent. Trots det förekommer försuming av 
miljön i Finland i jordmänen och vattendra
gen pä de allra känsligaste och mest belastade 
omrädena. Utsläppen av kväveoxider leder 
ocksä tili övergödning av jordmänen och 
vattendragen.

Miljöskydd inom industrin
Industrins andel av Finlands nationalprodukt 
ökade under 1990-talet samtidigt som tjäns- 
ternas, byggandets och lantbrukets andelar 
minskade. Tillväxten var snabbast inom 
elektronikindustrin, där Produktionen sjufal- 
digades under 1990-talet tack vare den ökade 
försäljningen av datateknisk apparatur. Räk- 
nat enligt förädlingsvärdet stod metall-, elek- 
tronik- och el-industrin är 2004 för 47 pro
cent av industriproduktionen, skogsindustrin 
för 15,6 procent och den kemiska industrin 
för 9,3 procent. Under samma är stod metall- 
framställningen för 12,7 procent av värdet av 
exporten tili utlandet, tillverkningen av ma- 
skiner och apparater för 11,6 procent, elek
tronikindustrin för 24,7 procent, skogsindust
rin för 19,5 procent och den kemiska indust
rin för 9 procent.

Är 2004 uppgick miljöskyddsinvesterin- 
gama inom industrin tili sammanlagt 157,2 
miljoner euro. Av detta användes omkring

34 procent för vattenskydd och 39 procent för 
luftvärd. Är 2004 gjordes mest miljö- 
skyddsinvesteringar inom metallframställ- 
ningen, ungefär 46 miljoner euro, och näst 
mest inom massa- och pappersindustrin, om
kring 36 miljoner euro. De omkostnader som 
föranleddes av miljöskyddsätgärder var är 
2004 sammanlagt 455 miljoner euro.

Miljöteknologin i Finland omsatte är 2003 
ungefär 2,1 miljarder euro. Om ocksä de fin- 
ländska företagens verksamhet utomlands 
beaktas stiger omsättningen inom den fin- 
ländska miljöteknologin tili omkring 3,4 mil
jarder euro. Branschen sysselsätter ungefär 9 
000 personer i Finland och 2 600 personer 
utomlands. Exporten stär fortfarande för en 
betydande del av omsättningen inom miljö- 
teknologi, nästan hälften av omsättningen i 
Finland. Ytterligare verkar ungefär en femte- 
del av företagen i branschen ocksä utomlands. 
Om utrikesverksamheten inkluderas är den 
fmländska miljöteknologin som näringsgren 
av ungefär samma storleksklass som exem- 
pelvis framställningen av jäm och stäl.

Nästan alla skogsindustriföretag har nume- 
ra ett miljöstymingssystem i bruk och publice- 
rar en miljörapport i samband med ärsberättel- 
sen. En förutsättning för kontinuerlig förbätt- 
ring av miljöskyddet och minimering av ut
släppen inom skogsindustrin är god kontroll 
över heia produktionsprocessen. Dä proces- 
sema inom massa- och pappersindustrin ut- 
vecklas är mälet ett sparsamt bruk av rämate- 
rial säsom trä, vatten, kemikalier och pigment. 
Är 2005 använde skogsindustrin totalt 68 
miljoner kubikmeter fast mätt virke. Av detta 
var 50 miljoner fast mätt av inhemskt U r

sprung och 18 miljoner kubikmeter fast mätt 
importvirke. Användningen av virke var pä 
samma nivä som äret förut. Det importvirke 
som skogsindustrin använder omfattas av 
ISO-kvalitets- och miljöcertifieringen. Det 
viktigaste bränslet är trä, som utnyttjas som
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bark och flis samt som svartlut inom mas- 
saindustrin. Skogsindustrin är Finlands 
största användare av biobränslen.

Figur 13. Produktionen och belastningen pä vattendragen inom massa- och 
pappersindustrin (1990 =100)

Figur 14. Produktionen och utsläppen tili luft inom massa- och pappersindustrin 
(1990 =100)
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Figur 15. Insamling av returpapper i EU15-länderna ár 2004
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Procent

Finland stár för fern procent av skogsin- 
dustriproduktionen i världen och för tio pro- 
cent av skogsindustriexporten. Av de 9,8 
miljoner ton papper som producerades i Fin
land ár 2005 exporterades över 90 procent 
och likasä mer än 80 procent av de 2,5 mil
joner ton kartong som producerades i Fin
land. Skogsindustrin har under de señaste 
áren producerat rekordstora mängder papper 
och andra produkter. Ar 2005 minskade Pro
duktionen inom skogsindustrin med 12 pro- 
cent jämfört med ár 2004 pá grund av den rätt 
lánga arbetskonflikten i branschen. Kol- 
dioxidutsläppen frän massa- och pappersfab- 
rikerna i Finland minskade med tretton pro- 
cent och var 4,3 miljoner ton. Skogsindust- 
riutsläppen tili vattendrag minskade emeller- 
tid i huvudsak mera än produktionsvolymen, 
vilket innebär att fabrikerna, liksom under de 
señaste áren, förbättrade sin miljöeffektivitet. 
Ar 2004 uppgick miljöinvesteringarna inom 
massa- och pappersindustrin tili 76 miljoner 
euro, vilket innebär en ökning pá 55 procent 
frán foregáende ár. Av miljöinvesteringarna

inriktades 25 procent pá vattenskydd, 33 pro
cent pá luftvárd, 3 procent pá avfallshantering 
och 39 procent pá andra ätgärder. Driftsutgif- 
tema för miljöskydd inom skogsindustrin var 
ár 2004 omkring 100 miljoner euro.

Användningen av returpapper och -kartong 
har ökat snabbt i hela världen och ungefar 
hälften av allt papper beräknas ár 2010 fram- 
ställas med returfiber som rámaterial. Enligt 
statsrádets principbeslut ár 1998 effektiveras 
insamlingen och utnyttjandet av papper sá att 
minst 75 procent av de pappersprodukter som 
säljs i Finland ár 2005 primärt átervinns som 
material. Ár 2004 tillvaratogs 796 400 ton 
papper och kartong, vilket är 71 procent av 
allt papper som förbrukades. I hela världen är 
den genomsnittliga insamlingsgraden omkring 
40 procent.

Av den mängd som pappers- och kartong- 
industrin producerar stannar endast omkring 
10 procent i landet, varför möjlighetema att 
öka andelen returfiber är begränsade. Ar 2004 
användes allt som allt 617 000 ton returpapper 
som rámaterial i Finland, av vilket 96 procent
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utnyttjades av pappers- och kartongindustrin 
och resten inom tillverkningen av vär- 
meisolering. Andelen returfiber av det räma- 
terial som användes inom pappers- och kar
tongindustrin var fern procent. Returpapper 
utnyttjades främst for framställning av olika 
slag av kartong, tidningspapper och mjuk- 
papper.

Den kemiska industrin utgör en viktig 
produktionssektor i Finland, bâde pâ grund 
av de slutprodukter som framställs för kon- 
sumenterna och framför allt pâ grund av de 
insatsvaror som framställs för den övriga in-

dustrin. Mänga av de farliga ämnen som an- 
vänds och förädlas inom den kemiska indust
rin kan emellertid redan i smä mängder ha 
avsevärda effekter pä miljön, vilket framhäver 
behovet av ett pälitligt och heltäckande mil- 
jöskydd. Största delen av den kemiska indust- 
rins miljöskyddsinvesteringar bestär av yttre 
miljöskyddsätgärder för traditionell utsläpps- 
rening och andelen processtekniska investe- 
ringar är liten. Den kemiska industrin har 
likväl lyckats reducera vissa av sina utsläpp 
tili vatten och luft avsevärt. Ocksä avfalls- 
mängden har minskat sedan är 1994.

13. Den kemiska industrins utsläpp till vattendrag (ton)

2001 2002 2003 2004 2005
Produktionsvolym (2001=100) 100,0 102,7 102,9 103,6 102,0
Sulfat 64 550 64 500 77 550 91 499 79 544
Fosfor 13 11 11 13 13
Kväve 465 438 326 363 360
Kvicksilver ’ 7 5 7 11 6
Kadmium ’ 0 0 2 17 17
Bly*) 3 4 2 4 13
1 = kilo.

14. Utsläpp frân oljeraffinering (ton)

2001 2002 2003 2004 2005
Produktionsvolym (2001=100) 100,0 112,3 110,2 116,6 108,1
Flyktiga kolväten 4 590 4 085 4 379 3 956 3 688
Kväveoxider 2 915 3 203 3 179 3 209 2 407
Svaveldioxid 3 383 3 199 3 340 3 373 3 536
Oljeutsläpp tili vatten 9 3 2 9 9

Mälet för den kemikalielagstiftning som be- 
reds inom EU är en trygg användning av 
kemikalier över hela produktionskedjan samt 
att Produkten är trygg för bâde konsumenten 
och miljön. Ett centrait element i kemikalie- 
lagstiftningen är REACH (Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals), 
som innehäller omfattande testning och re
gistering av alla kemikalier som inte ännu

undersökts enligt en tidtabell som är graderad 
enligt ämnesmängdema. Man har uppskattat 
att REACH-lagstiftningen minskar dödsfallen 
inom EU med 4 500 per är. Avsikten är att ta i 
bruk REACH-bestämmelserna är 2007. Sam- 
tidigt inleder Europeiska kemikalieverket sin 
verksamhet i Helsingfors och dess uppgifter 
anknyter tili verkställandet av REACH.
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Den kemiska industrin har genom frivilliga 
ätgärder förbättrat nivän pä miljöskyddet och 
arbetarskyddet inom ramen för det interna- 
tionella programmet Ansvar för morgonda- 
gen. Är 2004 omfattade programmet mer än 
80 procent av Produktionen inom den kemis
ka industrin i Finland, dvs. nästan 20 000 
anställda. Är 2005 investerade de företag som 
är med i programmet Ansvar för morgonda- 
gen 70 miljoner euro i verksamhet för miljön, 
hälsan och säkerheten. Detta är omkring fern 
procent mindre än föregäende är. De största 
kostnaderna inriktades pä vattenskydd, av- 
fallshantering och luftvärd. Är 2005 var 
driftskostnadema för miljö-, hälso- och sä- 
kerhetsverksamhet 106,8 miljoner euro.

De viktigaste utsläppsminskningama enligt 
programmet Ansvar för morgondagen gjor- 
des i början av 1990-talet. De försurande 
utsläppen tili luft har sedan 1988 minskat 
med mer än 80 procent och utsläppen av 
flyktiga organiska föreningar pä motsvarande 
sätt med mer än 60 procent. Utsläppen av 
växthusgaser har ökat med omkring 6 pro

cent frän 1999 ärs nivä. Enligt indexen för 
utsläpp tili vatten har de utsläpp som övergö- 
der vattnen minskat med mer än 40 procent 
och de potentiellt eko-toxiska utsläppen med 
nästan 80 procent.

Produktionsvolymen inom förädling av 
metaller har ökat stadigt och fördubblats un- 
der senaste tio ären. Samtidigt har Produktio
nen inom elektronik- och el-industrin närapä 
femfaldigats. Är 2005 stod elektronik- och el- 
industrin för 43 procent av omsättningen inom 
metall- och elektronikindustrin, maskin- och 
metallvaruindustrin för 40 procent och metall- 
förädlingen för 17 procent. Merparten av 
miljökonsekvensema av metallindustrin beror 
pä metallförädlingen, som producerar rämate- 
rial för användning inom den övriga industrin. 
Den omfattande ätervinningen av metaller 
minskar behovet att utvinna orörd malm efter- 
som metaller kan ätervinnas nästan tili fullo. 
Användningen av ätervunnet rämaterial vid 
framställning av metaller minskar energiför- 
brukningen avsevärt. Metallernas egenskaper 
gär inte heller förlorade vid ätervinning.

15. Utsläpp frän metallförädlingen

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Produktionsvolym
(1995=100) 100,0 103,9 109,3 115,4 119,6 125,0 122,2 113,7 128,0 152,6 150,4
Utsläpp till luft (tusen ton)
Svaveldioxid 8,1 8,1 7,5 7,6 8,1 7,8 8,4 7,6 8,4 7,8 8,3
Kväveoxider 3,2 3,1 3,5 3,5 4,1 4,1 4,0 4,0 4,7 4,3 3,7
Utsläpp tili vatten (ton)
Kväve 420,6 449,3 421,6 526,0 490,0 520,5 351,4 307,5 399,3 340,0 290,7
Krom 3,5 2,3 3,9 4,2 5,8 3,0 1,4 1,1 1,1 1,2 1,1
Nickel 12,4 6,0 10,3 6,8 9,3 f  7,2 5,6 3,8 3,4 1,8 1,7
Koppar 8,2 8,7 8,9 6,8 7,1 9,7 7,9 3,3 6,0 2,4 2,3
Zink 10,7 9,9 9,4 6,9 7,6 7,3 4,0 3,2 2,6 3,7 3,8
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Miljöskydd i trafiken
Persontrafiken i Finland ökade ár 2005 till 
75,8 miljarder personkilometer, frán 74,7 
miljarder personkilometer ár 2004. Den öka
de trafikprestationen förklaras av att person- 
bilstrafiken ökade frán 60,9 till 61,9 miljarder 
personkilometer. Trafikprestationen inom 
godstrafiken i Finland minskade samtidigt 
frán 38,3 till 37,9 miljarder tonkilometer, 
men andelen vägtransporter av transport- 
prestationen ökade med ungefar 2 procent. 
Ökningen av trafikprestationen har ocksá i de 
andra EU-länderna berott främst pá att väg- 
trafiken ökat. Trafikvolymerna har fiera di- 
rekta konsekvenser för miljöns tillständ. De 
utsläpp av växthusgaser som trafiken orsakar 
och bullerproblemen ökar tili exempel dá 
trafikvolymerna ökar.

Ocksá en landsomfattande undersökning 
om persontrafik som gjordes áren 2004-2005 
visar att användningen av personbil har ökat 
betydligt i Finland jämfört med den föregä- 
ende undersökningen sex ár tidigare. Det är 
framför allt körandet med bara en person i 
bilen och kvinnors körande som ökat. Samti
digt rör sig människor allt mindre tili fots och 
pä cykel. Á andra sidan görs ändä ungefär en 
tredjedel av det antal resor finländare gör i 
Finland tili fots eller pá cykel. Enligt under
sökningen om persontrafik utnyttjas kollek- 
tivtrafik för átta procent av resorna och kol- 
lektivtrafiken stár för 15 procent av respre- 
stationen. Det mest använda offentliga tra- 
fikmedlet är buss. Bortsett frán flygtrafiken 
har volymen av resor med kollektivtrafik och 
reseprestationen minskat under 2000-talet.

Ár 2005 godkändes kommunikationsmi- 
nisteriets tredje miljöprogram, som innehäller 
riktlinjer i miljöfrägor inom trafiken fram tili 
ár 2010. I programmet definieras de céntrala 
verksamhetslinjerna för miljöarbetet inom 
samtliga trafikformer. Som verktyg för upp-

följningen av hur programmet förverkligas har 
gemensamma arbetsprogram för förvaltnings- 
omrádet utvecklats för skydd av grundvatten, 
hantering av förorenade marker, materialan- 
vändning, luftvárd och bullerbekämpning.

Utsläppsgränsema för fordon har under de 
señaste decenniema stramats át avsevärt och 
kommer framöver att stramas át ytterligare. I 
början av ár 2005 trädde EUR04- 
bestämmelserna i kraft. De skall tillämpas pá 
nya person- och paketbilar och halverar ut- 
släppen per fordon jämfört med EUR03- 
normen och minskar de övriga avgasutsläppen 
per fordon (CO, HC, NOx). EUR05- 
bestämmelsema för fordon i tung trafik träder 
i kraft ár 2008. I Europeiska kommissionens 
förslag tili EUR05-utsläppsbestämmelser 
föresläs att gränsvärdena för partikelutsläpp 
frän dieseldrivna bilar stramas ät med 80 pro- 
cent och gränsvärdena för utsläpp av kvävoxid 
med 20 procent jämfört med EUR04-normen. 
Pá motsvarande sätt skulle gränsvärdena för 
utsläpp av kväveoxider och kolväten frán 
bensindrivna personbilar stramas át med 25 
procent och bilar med snálmotor skulle päläg- 
gas samma gräns för partikelutsläpp som die
seldrivna bilar. Kommissionens förslag tili 
EUR06-norm för tunga fordon blir klar senast 
i slutet av är 2006. Gränsvärdena för fordons- 
utsläpp enligt de nya förslagen träder i kraft 
tidigast ár 2010.

Inom trafiksektom är mängderna koldioxi- 
dutsläpp beroende á ena sidan av trafikvoly- 
mema, á andra sidan av fordonens specifika 
bränsleförbrukning. I Finland var den ge- 
nomsnittliga bränsleförbrukningen för bensin
drivna nya bilar ár 2005 ungefär 7,6 liter pá 
hundra kilometer och koldioxidutsläppen var 
omkring 181 gram per kilometer. För diesel
drivna bilar var motsvarande uppgifter 6,4 
liter och 172 gram. Jämfört med áret förut 
minskade bränsleförbrukningen i bensindrivna 
nya bilar en aning, men bränsleförbruknin-
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gen i dieseldrivna bilar ökade. Orsaken tili 
detta är den ökade efterffägan pä allt större 
bilar. Tvärtemot vad som är fallet i de flesta 
andra EU-länderna har siffroma för fordo-

nens specifika bränsleförbrukning i Finland 
börjat öka under 2000-talet tfamför allt i fräga 
om dieseldrivna bilar.

Figur 16. Utvecklingen av prestationer i kollektiv- och personbilstrafik (1980=100)

Figur 17. Utvecklingen av vägtrafikutsläppen och prognos tili är 2010 (1980=100)
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Man arbetar for förbättringar i den specifi- 
ka forbrukningen i fordonsbeständet genom 
avtal mellan EU och bilindustrin och genom 
konsumentinformation. Enligt avtalen mins- 
kar medelforbrukningen i nya personbilar till 
5-6 liter pä hundra kilometer och de genom- 
snittliga koldioxidutsläppen till 140 gram per 
kilometer fram till är 2009. Enligt direktivet 
om konsumentinformation skall uppgiftema 
om bränsleförbrukningen och koldioxidut
släppen i nya bilar meddelas köparna bade pä 
fÖrsäljningsstället och i reklamer.

I EU:s direktiv om svavelhalten i bränslen 
fastställdes en tidtabell för sänkning av sva
velhalten i bränslen stegvis till under antal 
per miljon (ppm) 10 ppm senast är 2009. 
Andelen biobränsle ökar till en procent är 
2006, tvä procent är 2009 och tre procent är 
2010. I Finland övergick man till bränslen 
med mindre än antal per miljon (ppm) 10 
ppm i September 2004. Bakgrunden till detta 
är den ändring av bränslebeskattningen, som 
trädde i kraft är 2004, och som innebär att det 
inte längre efter September 2004 lönar sig for 
bränsledistributionsstationema att salufora 
bränslen med antal per miljon (ppm) 50 ppm, 
som beskattas härdare.

Enligt en arbetsgrupp som under vären 
2006 bedömde främjandet av användningen 
och Produktionen av biobränslen för trafik, är 
det primära sättet att främja användningen av 
biobränslen i Finland skyldigheten att använ- 
da biobränsle som blandning i bensin och 
diesel. Arbetsgruppen rekommenderade att 
man framskrider stegvis pä sä sätt att andelen 
biobränsle är en procent är 2008, tvä procent 
är 2009 och tre procent är 2010. Förberedel- 
serna för att verkställa användningsskyldig- 
heten har inletts. Finland meddelade i juni 
2006 kommissionen att landet eftersträvar det 
indikativa mälet i EU:s biobränsledirektiv,

som gär ut pä att mer än 5,75 procent av de 
trafikbränslen som fmns pä marknaden är 
2010 är biobränslen. I och med användnings- 
skyldigheten genomförs en del av detta mäl. I 
det förslag tili nationell energi- och klimat- 
strategi som blev klart sommaren 2006 kons- 
taterades det nödvändigt att utveckla ocksä 
koldioxidstymingen i fordonsbeskattningen.

Förutom utsläppen frän trafikmedel belastar 
ocksä underhället av trafikleder naturen. Av 
trafiksäkerhetsskäl används bland annat bety- 
dande mängder olika halkbekämpningsmedel 
inom trafiksektom. Under vintersäsongen 
2004-2005 användes 101 000 ton salt för 
halkbekämpning pä vägama. Man försöker 
minska användningen av sait speciellt pä 
grundvattenomräden. Dä nya leder planeras 
undviker man att dra dem över grundvatten
omräden. I fräga om objekt i det befmtliga 
vägnätet som kräver brädskande skydd upp- 
rätthälls en prioriteringslista och beredskap att 
sätta in skyddsätgärder. Grundvattenskydd 
byggs i den utsträckning finansieringen 
tilläter. Under vintersäsongen 2004-2005 
användes sammanlagt 4 300 ton halkbekämp
ningsmedel pä flygplatserna, främst natrium- 
och kaliumacetater, samt omkring 4 700 ku- 
bikmeter frostskydds- och avisningsmedel för 
luftfarkoster.

Inom trafiksektom har användningen av 
naturresurser och uppkomsten av avfall mins- 
kat en aning under de senaste tio ären. Vid 
byggande av leder har man allt mer strävat 
efter att använda jordämnen som finns pä 
platsen, vilket gör att bäde mängdema av 
jordmassor som transporteras tili platsen och 
sädana som samlas pä hög nägon annanstans 
har minskat. Ä andra sidan har ocksä byggan- 
det minskat under de senaste ären.
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16. Materialflöden ¡nom väghallningen (tusen ton)

2001 2002 2003 2004 2005
Byggande
Stenmaterial som hämtats frán omráden utanför 3670 949 4441 2151 1005
väglinjen
Underháll av vägnätet
Salt för halkbekämpning 71 92 73 88 101
Salt för várunderháll och dammbindning 28 29 26 21 26
Sand 460 710 520 722 879
Insamlat avfall 11 11 9 8 8

Figur 18. Konsumentpriser pá bensin (95E) 15.7.2006
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Sakerheten i sjofarten har forbattrats med 
bade intemationella och nationella insatser. 
Den intemationella sjofartsorganisationen 
IMO:s miljogrupp utsag i juli 2005 Ostersjon 
(utom Rysslands territorialvatten och ekono- 
miska zon) till s.k. sarskilt kansligt marint 
omrade (PSSA). Ytterligare sakerhetsatgar- 
der som anknyter till PSSA-statusen och 
forbattrar sakerheten i sjofarten tradde i kraft 
i borjan av juli 2006. Mangden oljetranspor- 
ter pa Finska viken fortsatte att oka fran 112

miljoner ton ar 2004 till ungefar 120 miljoner 
ton ar 2005. Enligt prognoserna kommer 
mangden fram till ar 2010 att oka till ungefar 
190 miljoner ton. Den kraftiga okningen av 
oljetransportema beror framst pa den okade 
oljeproduktionen i Ryssland och p i ibrukta- 
gandet av de nya hamnama i Ryssland.

Man forsoker fa ordning pa de olagliga 
oljeutslappen fran fartyg genom att effektivera 
overvakningen och se till att de som gor sig 
skyldiga till oljeutslapp bestraffas. Finland in-
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rättade den 1 februari 2005 sin ekonomiska 
zon enligt FN:s havsrättskonvention. Det 
innebär att ocksá alia de utsläppsförseelser 
som observeras inom den ekonomiska zonen 
kan behandlas i finsk domstol. Ett nytt red- 
skap är den administrativa avgift som trädde i 
kraft váren 2006 och kan päföras fartyg som 
gör sig skyldiga tili oljeutsläpp, dvs. den s.k. 
oljeutsläppsavgiften. Avgiften päfors farty- 
gets ägare eller innehavare, vilket innebär att 
myndigheten inte behöver peka ut den person 
pá fartyget som är skyldig tili oljeutsläppet.

Miljöhälsa
Manga miljöproblem har en tydlig inverkan 
pá människans hälsotillständ. Globalt hänfor 
sig de största hälsoproblemen tili luftfÖrore- 
ningar, farliga kemikalier, föroreningar i 
vatten och mat, buller samt trafikolyckor. 
LuftfÖroreningama förorsakar den största 
delen av de miljörelaterade sjukdomarna i 
Europa. Till de viktigaste hälsoskador som 
beror pá inomhusluften hör bl.a. lungcancer 
som orsakas av radon, hälsoskadoma av pas
siv rökning och de allergiska sjukdomar som 
uppstár pá grund av mögel som uppkommer 
som en följd av fuktskador i bostäder. I Fin- 
land gär en arbetsinsats som är värd 85-250 
miljoner euro varje ár tili spillo pá grund av 
symtom som beror pá dálig inomhusluft.

Ocksá orenheterna i utomhusluften medfor 
betydande hälsoolägenheter för känsliga be- 
folkningsgrupper. Till dessa hör personer 
med sjukdomar i andningsorganen och hjärtat 
samt áldringar och bam. I Finland har man 
uppskattat att fororeningama i samhällsluf- 
ten, och i synnerhet partiklama, förorsakar 
forvärrade astmasymtom för ungefär 30 000 
personer och 30 000-40 000 fall av luft- 
vägsinfektioner hos bam. Enligt de färskaste 
uppskattningarna sker dessutom sä mycket 
som 1000 förtida dödsfall i Finland pá grund 
av föroreningar i lüften.

Man har forsökt fa bukt med olägenhetema 
av fororeningama i utomhusluften bl.a. genom 
att minska vintersandningen av gator, förbätt- 
ra sandkvaliteten, ersätta sanden med saltlös- 
ningar och effektivem rengöringen av gatoma 
i synnerhet pä vären. Trots bekämpningsät- 
gärdema har man inte nämnvärt lyckats mins
ka mängden av de allra hälsofarligaste parti
klama, dvs. partiklar med en diameter pä un
der 2,5 mikrometer (PM2,5). En betydande 
del av dem har nämligen sitt Ursprung i läng- 
väga transporter av föroreningar. Dessa par
tiklar är sä smä att de lyckas ta sig ända in i 
lungbläsoma och ökar sälunda symtomen för 
bade astmatiker och människor med lung- och 
hjärtsjukdomar. EU:s CAFE-program (Clean 
Air For Europe) uppskattar att PM2,5- 
partiklama ensamma orsakar ungefär 350 000 
förtida dödsfall i Europa. Vid sidan av parti
klama förorsakar även kolmonoxid och kvä- 
veoxider frän trafiken problem särskilt i tät- 
ortscentra och längs livligt trafikerade leder.

Vid sidan av luftfÖroreningama är ocksä 
omgivningsbullret en betydande olägenhet for 
miljöhälsan i Finland. Malet för det principbe- 
slut statsrädet i maj 2006 fattade gällande 
bullerbekämpning är att sänka bullemiväema i 
miljön och att minska graden av utsättning for 
buller. För att malen skall näs mäste bullerbe- 
kämpningen beaktas i all planering och allt 
genomforande av verksamhet som orsakar 
buller. En forutsättning är intensivt samarbete 
mellan olika statliga och kommunala myndig- 
heter. Resurserna hos kommuner och anlägg- 
ningar invid trafikleder borde mer än för när- 
varande inriktas pä bullerbekämpning for att 
det skall vara möjligt att nä mälet enligt prin- 
cipbeslutet att fram tili är 2020 minska mäng
den människor som bor pä bulleromräden med 
20 procent frän den nuvarande nivän.

Det bor nästan 838 000 fmländare i buller
omräden. Den överlägset vanligaste orsaken 
tili buller i omgivningen är vägtrafiken. Unge-
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far 90 procent av de människor som bor pä 
bulleromräden bor invid landsvägar eller 
gator. Ocksâ spârtrafiken och flygtrafiken är

stora bullerkällor. Andra betydande buller- 
källor är motorsportbanor, skjutbanor och 
industrin.

Figur 19. Trend för partikelhalten i stadsluften i de största städerna (1999=100)
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4 Icke-förnybara naturresurser

Hällbar användning av natur
resurser
Den ökande folkmängden päjorden och den 
stigande levnadsstandarden ökar oundvikli- 
gen konsumtionen. De miljöskador som 
framför allt förorsakas av den tilltagande 
användningen av fossila bränslen och natur
resurser hotar naturens förmäga att fömya sig 
och dess bärkraft. En av de största utmaning- 
arna för hällbar utveckling är säledes att änd- 
ra de nuvarande produktions- och konsum- 
tionsvaroma samtidigt som den ekonomiska 
konkurrenskraften bevaras. Merparten av 
naturresursema utnyttjas hela tiden i allt stör- 
re omfattning och realprisema pä de tiestä 
har sjunkit under de senaste 30 ären. Utifrän 
de kunskaper man har i dag är det inte att 
vänta att de icke-förnybara naturresursema 
och de fossila bränsletillgängama skulle ut- 
tömmas inom de närmaste ärtiondena.

En förutsättning för hällbar användning av 
naturresursema är enligt den nationella stra
tegin för hällbar utveckling att de icke- 
förnybara naturresursema används sparsamt 
och effektivt samtidigt som man strävar efter 
att ersätta dem med fömybara naturresurser. 
Avsikten är att de icke-förnybara naturresur
ser som tagits i bruk hälls kvar inom den 
ekonomiska verksamheten sä länge som 
möjligt. Detta kan göras bl.a. genom strävan- 
den att minska mängden avfall, genom äte- 
ranvändning och ätervinning. Finlands eko-

logiska fotavtryck är stört beroende pä den 
omfattande användningen av rävaror inom 
skogsindustrin och pä att kämenergi omvan- 
dlas tili fossila bränslen dä det ekologiska 
fotavtrycket beräknas. Hela världens ekolo
giska fotavtryck är 2,2 hektar per person och 
biokapaciteten är bara 1,8 hektar. Underskot- 
tet är alltsä nästan 20 procent.

17. Det ekologiska fotavtrycket i olika 
länder enligt WWF är 2002 
(hektar per capita)

Fotav
tryck

Bio-
kapacitet

Skill-
nad

Förenade
arabemiraten 10,5 0,9 -9,6
Förenta staterna 9,7 4,7 -5,0
Kanada 7,5 15,1 7,6
Kuwait 7,3 0,3 -7,0
Australien 7,0 11,3 4,3
Finland 6,8 12,3 5,5
Estland 5,9 5,7 -0,2
Norge 5,9 7,0 1,1
Frankrike 5,6 3,2 -2,4
Sverige 5,5 9,8 4,3
Danmark 5,3 3,4 -1,9
Tyskland 4,4 1,8 -2,6
Ryssland 4,4 7,0 2,6
Japan 4,3 0,8 -3,5
Irland 4,2 4,6 0,4
Italien 4,0 1,1 -2,8
Brasilien 2,1 10,1 8,0
Costa Rica 2,0 1,5 -0,5
Kina 1,6 0,8 -0,8
Indien 0,7 0,4 -0,4
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Figur 20. Utvecklingsriktningar för de reella världsmarknadspriserna pá vissa vikti- 
ga metaller (1965=100)
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Regeringsprogrammet ställer som mal att 
Finlands konkurrenskraft bygger pä Produk
tion och konsumtion som uppfyller villkoren 
för en ekologiskt hällbar utveckling. 1 Fin- 
land förbrukades är 2005 sammanlagt drygt 
224 miljoner ton primärmaterial. Av detta var 
139 miljoner ton icke-fömybara naturresurser 
och 85 miljoner ton fömybara. Den direkta 
totalanvändningen av naturresurser per BNP- 
enhet har sjunkit i jämn takt under 1980-, 
1990- och 2000-talen. Med andra ord har 
man kunnat skapa sig en allt större ekono- 
misk förmögenhet av en mindre mängd mate
rial.

Användning av fossila bränslen
En stör del av de negativa miljökonsekven- 
serna av energiproduktionen beror pä an- 
vändningen av fossila bränslen. De miljöska- 
dor som orsakas av användningen av fossila 
bränslen är betydande och hotar pä mänga 
Ställen naturens fömyelseförmäga och bär- 
kraft. De fossila bränsletillgängar man känner 
tili i dag väntas trygga oljetillgängen de när-

maste 40 áren, naturgasbehovet i 55 är och 
kolbehovet i 200 är.

Världsmarknadspriset pä olja har under de 
señaste áren stigit pá grund av att utbudet 
minskat och efterfrágan ökat. Ännu i slutet av 
1990-talet sjönk realpriset pá ráolja dá utbudet 
klart överskred efterfrágan, och var är 1998 
som lägst under prisniván frán tiden före den 
första oljekrisen är 1973. Är 2005 Steg oljepri- 
set som en följd av att ett flertal orkaner pä 
Mexikanska golfen störde Produktionen. Som 
högst var priset pá ráolja vid mánadsskiftet 
augusti-september 2005 ungefár 67 dollar per 
fat. I bakgrunden tili de stegrade världsmark- 
nadsprisema pá oljeprodukter ligger inte bara 
den ökade efterfrágan under de señaste áren 
utan en betydande faktor är ocksá den begrän- 
sade förädlingskapaciteten. Ár 2005 förbruka
des 3 816 miljoner ton olja i hela världen och 
enligt prognosema fortsätter förbrukningen att 
öka.

I Finland var oljeförbrukningen som störst 
under 1970-talet, 10-12 miljoner ton per ár. 
Förbrukningen minskade snabbt under 1980-
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talet och under 1990-talet minskade den ärli- 
ga oljeförbrukningen tili nägot under 9 mil- 
joner ton. Är 2001 började fÖrbrukningen av 
oljeprodukter ater öka. Ökningen fortsatte 
ären 2002-2004, men är 2005 vände utveck- 
lingen.

18. Totalförbrukningen av olja, kol och 
naturgas i Finland

Olja,
m iljon e r
ton

Kol.
m iljoner
ton

Naturgas,
1000
m iljo n e r m 3

1973 12,3 4,0 -

1980 11,0 6,7 0,9
1985 9,2 6,4 0,9
1990 9,0 6,2 2,5
1995 8,2 6,1 3,3
2000 8,4 5,8 -4,0
2001 8,6 6,6 4,3
2002 8,7 7,3 4,2
2003 8,9 9,6 4,7
2004 8,9 8,6 4,6
2005*’ 8,7 5,1 3,6

-  = inte i bruk. *’ = preliminär uppgift.

Figur 21. Utvecklingen av den giobala oljeförbrukningen och det reella världs- 
marknadspriset pä olja
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Malm- och jordämnesresurser
De malmresurser man känner till i Finland 
hâller pâ att ta slut, men eftersom den fin- 
ländska metallindustrin är modem och kon- 
kurrenskraftig torde vidareforädlingen av 
metaller fortsätta langt framöver, även om 
den under nuvarande premisser kommer att 
falla tillbaka pâ utländska râvaror och äter- 
vinning. Merparten av stälet tillverkas t.ex. 
av jämanrikning som importeras frân Sverige 
och Ryssland samt av jämskrot.

Produktionen i malmgruvoma i värt land 
sjönk betydligt under 1990-luvulla, men har 
nu börjat öka svagt. Är 2005 var Produktio
nen i malmgruvoma 3,6 miljoner ton, vilket 
var nägot mindre än aret forut. Metallimpor
ten uppgick är 2004 tili 5,9 miljoner ton. Är 
2005 producerade kalkgruvoma 3,8 miljoner

ton och den inhemska metallmineralproduk- 
tionen var 11,6 miljoner ton. De viktigaste 
malmema är krom, zink, nickel, koppar och 
guld och de viktigaste industrimineralerna, vid 
sidan om kalksten, är granit och talk.

Användningen av grus och annat stenmate- 
rial har börjat öka efter att byggandet, som i 
slutet av 1990-talet avtog pä grund av den 
ekonomiska lägkonjunkturen, ater tilltagit. Är 
2004 uppgick grustäkten och sandtäkten tili 
31 miljoner ton och täkten av stenmaterial ur 
berg tili 42 miljoner ton. Användningen av 
stenmaterial ur berg i stället för naturgrus har 
tilltagit kräftigt under de senaste ären som en 
foljd av de minskade grustillgängama i när- 
heten av bosättningscentra. Dessutom strävar 
man efter att använda biprodukter som uppstär 
inom industrin i markanläggning i stället for 
orörda naturresurser.

Figur 22. Utvinning av malm, industrimineraler och kalksten i Finland áren 
1990-2005 (miljoner ton)
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Figur 23. Användning av jordämnen i Finland áren 1990-2004 (miljoner ton)
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Avfallshantering
Det uppstod nästan 66 miljoner ton avfall i 
Finland ár 2004. Mängden kommunalt avfall 
var nägot under 2,4 miljoner ton, varav under 
hälften producerades i hushállen. Ätervin- 
ningsgraden for kommunalt avfall ökade en 
aning. Avfallssorteringen och den separata 
insamlingen av avfall har ökat ätervinningen. 
Tili avstjälpningsplatserna levererades 1,4 
miljoner ton kommunalt avfall, vilket är nä
got mindre än under tidigare är. Industrin 
producerade är 2004 nästan 16 miljoner ton 
avfall.

19. Mängden avfall i Finland ár 2004 
beräknat enligt EU.s förordning 
om avfallsstatistik (tusen ton)

Avfalls-
m ä n g d

Jordbruk och skogsbruk samt fiske 857
Utvinning av mineral 23 819
Industri 15 714
Energiförsörjning 1 573
Byggverksamhet 20 843
Servicesektorn 1 822
Husháll 1 164
Totalt 65 792

1 syfte att effektivera ätervinningen av avfall 
har man i Finland gätt in fdr att tillämpa prin
cipen om producentansvar. Detta innebär att 
den som framställer eller importerar en Pro
dukt aktivt deltar i insamlingen och hanter- 
ingen av det avfall som Produkten ger 
upphov tili. Principen om producentansvar 
tillämpas redan pä kasserade bildäck, retur- 
papper och forpackningsavfall. Direktiv om

producent-ansvar i hanteringen av skrotfordon 
samt el- och elektronikskrot trädde i kraft är 
2004.

I den nationella avfallsplan ffän är 2002 
som bygger pä avfallslagen och EG:s avfalls- 
direktiv presenteras mälbilden för avfallssek- 
torn i slutet av är 2005. Planen är i kraft tills 
vidare, tills den nya plan, som sträcker sig tili 
är 2016, och som är under beredning, har 
godkänts. Den nationella bioavfallsstrategin 
blev klar i slutet av är 2004. Dess mäl är att 
minska den mängd biologiskt nedbrytbart 
avfall som deponeras pä avstjälpningsplatser 
och att förebygga de metanutsläpp som upp- 
stär pä avstjälpningsplatser och som orsakar 
klimatuppvärmning.

Är 2005 fanns det sammanlagt 175 av
stjälpningsplatser i funktion i Finland, varav 
140 tog emot blandavfall. Av dessa var 76 
kommunala och 64 avstjälpningsplatser som 
används av industrin. Resten var endera av
stjälpningsplatser for slutdeponering av avfall 
eller avstjälpningsplatser for problemavfall. 
Sammanlagt var de 35 tili antalet. Den kom
munala avstjälpningsplatsverksamheten kon- 
centreras tili allt färre och allt större avstjälp
ningsplatser. Samtidigt ökar ocksä ätervinnin
gen av avfall sä smäningom och behandlingen 
effektiveras. I början av är 2005 fanns det 
redan sammanlagt 180 anläggningar for äter- 
vinning och behandling av kommunalt avfall. 
Fram tili slutet av är 2007 mäste en stör del av 
de nuvarande avstjälpningsplatsema stängas, 
eftersom de inte uppfyller kraven pä botten- 
tätning i statsrädets beslut om avstjälpnings
platser. Efter det skall alia avstjälpningsplatser 
som är i funktion vara konstruerade sä att det 
avstjälpningsplatsvatten och de gaser som 
uppstär kan hanteras.
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Mälet för den nationella avfallsplanen är 
att högst 30 procent av avfallsmaterialet 
hamnar pä avstjälpningsplatser. De resteran- 
de 70 procent borde ätervinnas som rävara i 
Produktion eller som returprodukter i kon- 
sumtion eller byggande samt som energi. 
Mälet har inte nätts, eftersom ungefär 60. 
procent av avfallet ännu hamnar pä avstjälp
ningsplatser.

Är 2005 brändes ungefär 300 000 ton 
kommunalt avfall parallellt med annat bränsle 
i tio anläggningar och i en egentlig avfallsför- 
bränningsanläggning. Detta är ungefär 10 
procent av allt kommunalt avfall. Dessutom 
finns det tvä anläggningar som är specialise- 
rade pä fÖrbränning av problemavfall. EU:s 
avfallsbränningsdirektiv sattes i Finland i kraft 
med statsrädsbeslut i maj 2003. Direktivet 
fortydligar och förenhetligar kravnivän för 
avfallsförbränning.

Figur 24. Kommunalt avfall som slutdeponerats pä avstjälpningsplatser (1000 ton)
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5 Förnybara naturresurser

Ôvergàng tili förnybara 
naturresurser
Politiken för hällbar utveckling förutsätter att 
man övergär frän att använda icke-fömybara 
naturresurser tili att utnyttja förnybara natur
resurser. Ekonomisten Herman Daly har for
mulerai följande regier för användning av 
naturresurser pä ett sätt som är förenligt med 
en ekologiskt hällbar utveckling. Reglema 
visar vagen för övergängen tili användning 
av förnybara naturresurser:

1. Förnybara naturresurser far inte användas i 
en snabbare takt än de uppstär i naturens 
egna processer.

2. Icke-fömybara naturresurser far inte an
vändas snabbare än de ersättande fömyba- 
ra naturresursema tas i bruk.

3. Mängden föroreningar och avfall far inte 
öka sä att miljöns förmäga att ta emot dem 
och neutralisera dem överskrids.

Enligt dessa regier skall ett hällbart ekono- 
miskt System bygga pä användning av fömy- 
bara naturresurser pä ett sätt som inte äventy- 
rar deras förmäga tili fömyelse.

Skogsresurser
Ekonomiskt seit är skogarna Finlands vik- 

tigaste naturresurs och största delen av 
arealen i Finland bestâr av skogar i ekono
miskt bruk som uppstâtt pä naturlig väg. 
Drygt 26 miljoner hektar av Finland täcks av 
skogsbruks mark, dvs. 86 procent av land
arealen. Av detta är 20 miljoner hektar egent-

lig skogsmark. Skogsbruksmarken ar till 52 
procent i privat Sgo, medan 35 procent ags av 
staten, 8 procent av bolag och 5 procent av 
andra agare. I statens andel ingar ocksa 
skyddsomraden. Den totala volymen av 
skogsbestandet ar over tva miljarder kubik- 
meter. Av tradbestandet ar 66,5 procent i pri
vat ago, medan 19,7 procent ags av staten, 8,5 
procent av bolag och 5,3 procent av andra 
agare. Den arliga tillvaxten pa 86,7 miljoner 
kubikmeter overskrider avverkningen. Ar 
2005 avverkades sammanlagt 58,7 miljoner 
kubikmeter. Med beaktande av spillvirke och 
naturlig avgang var totalavgangen 70 miljoner 
kubikmeter, vilket motsvarar 3,2 procent av 
virkesresursema. Ar 2005 uppgick den totala 
virkesimporten till 21,2 miljoner kubikmeter 
fast matt, av vilket ungefar 80 procent kom 
fran Ryssland. Ar 2005 anvandes totalt 68 
miljoner kubikmeter ravirke i Finland.

Syftet med det nationella skogsprogrammet 
2010 ar att utveckla skotseln, anvandningen 
och skyddet av skogama sa att den ekonomis- 
ka, ekologiska, sociala och kulturella hallbar- 
heten beaktas da skogama utnyttjas. Enligt 
skogsprogrammet okas avverkningama grad- 
vis till 63-68 miljoner kubikmeter fast matt 
per ar fram till ar 2010. Da stamvedstillvaxten 
enligt skogforskningsinstitutets uppskattning 
ar 2030 ar ungefar 90 miljoner kubikmeter 
fast matt, leder den okade avverkningen till att 
den totala volymen av tradbestandet etablerar 
sig pa nuvarande niva. Det nationella skogs
programmet justeras under aren 2005-2007. 
Det justerade programmet kommer att stracka 
sig till ar 2015.
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Figur 25. Skogstillväxt och totalavgáng (miljoner kubikmeter fast mátt)
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I Finland är behandlingen av ekonomisko- 
garna i en nyckelposition när det gäller att 
skydda naturens mängfald, eftersom det ut- 
tryckligen är de intensiva skogsbruksätgär- 
derna som har lett tili att skogsnaturen blivit 
ensidigare, att t.ex. andelen gamla skogar och 
murket trä har minskat. Rekommendationer- 
na om värd av privata skogar beaktar ocksä 
frägor som hänför sig tili skogamas mäng
fald. Ett viktigt medel i främjandet av eko- 
nomiskogarnas mängfald är att de särskilt 
viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen 
samt de andra naturobjekt som enligt 
skogsvärdsrekommendationerna och certifi- 
eringen är värdefulla, bevaras i naturligt till- 
ständ. Större än ringa förluster som bevaran- 
det av viktiga livsmiljöer föranleder privata 
skogsägare ersätts genom miljöstödet för 
skogsbruk. Intresset för stödet har ökat är för 
är.

Statsrädet godkände hösten 2002 hand- 
lingsprogrammet METSO för att trygga sko
gamas mängfald i södra Finland, Uleäborgs 
län och sydvästra Lappland. Programmet 
omfattar fiera nya skyddsmedel som

bygger pä frivillighet säsom handel med na- 
turvärden, anbudsgivning och samarbetsnät- 
verk för mängfald i skogsnaturen. Nätverken 
byggs upp kring nägot kärnomräde som är 
viktigt med tanke pä mängfalden. Det kan 
vara en nationalpark, ett friluftsomräde som 
staten äger eher ett rekreationsomräde i kom
munal ägo. Försöket, som inleddes under vär- 
vintem 2004 har väckt stört intresse bland 
skogsägama. Inom ramen för de anslag som 
stod till buds ingicks 38 avtal om handel med 
naturvärden för 10 är. De berörda omrädena 
har en sammanlagd areal pä 228 hektar.

I Finland är 22,4 miljoner hektar skog certi- 
fierad enligt certifieringssystemet FFCS, som 
hör till PEFC-systemet (Pan European Forest 
Certification). FFCS-systemet omfattar krav 
pä skogsvärd och -användning, pä verifiering 
av virkesursprung samt pä extern granskning i 
enlighet med bäde lagar och intemationella 
avtal. Det nationella METE-projektet för 
kartläggning av livsmiljöer i de privatägda 
skogama som i skogslagen definieras som 
särskilt viktiga blev klart vären 2004. Kart- 
läggningen resulterade i 96 000 livsmiljöer
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som i skogslagen definieras som särskilt vik- 
tiga och de täcker en areal pä omkring 60 000 
hektar. Dessa livsmiljöer utgör i medeltal 0,5 
procent av de privatägda skogarna, men an- 
delen varierar frän en region till en annan. 
Kvalitetssäkringen av kartläggningen visar 
att man funnit ungefär 80 procent av de sär
skilt viktiga livsmiljöerna.

Avsikten med de lagstadgade regionala 
malprogrammen är att balansera malen för de 
olika formerna av användning av ekonomi- 
skogar. Programmen, som utarbetats i samar- 
bete med skogsägarna samt olika medborgar- 
och intressegrupper, ger en helhetsbild av 
skogsbrukets tillständ inom skogscentralemas 
verksamhetsomräden och om behovet att 
utveckla skogsbruket och även mer vidsträckt 
om de utvecklingsmöjligheter som hänför sig 
till sektorn. Malprogrammen innehäller ocksä 
utredningar om skogstillgängama, skyddet av 
skogar och skogamas mängfald, skogsbrukets 
sysselsättande effekt och foretagsverksamhet 
inom skogsbruket. Det nationella skogspro- 
grammet 2010 bygger till sina centrala delar 
pä malprogrammen. Arbetet med att justera 
de regionala malprogrammen for skogsbruket 
inleddes är 2004.

Forststyrelsen, som är det affärsverk som 
ansvarar for statens skogar, har under de 
senaste ären pä ett intensivare sätt beaktat 
samhälls- och miljöaspektema i sin verksam- 
het genom att i samarbete med viktiga intres
segrupper och invänama göra upp naturre- 
sursplaner for omraden med en areal pä 0,5-2 
miljoner hektar. Naturresursplaneringen ger 
ramama för Forststyrelsens regionalekologis- 
ka planering, där naturen i ett omfattande 
skogsomräde, med en areal pä 40 000-100 
000 hektar, granskas som en helhet. Med 
regionalekologisk planering, som pä ett om
fattande sätt samordnar de olika använd- 
ningsformerna för skogen, strävar man efter 
att trygga naturens mängfald i de olika skogs-

användningsformema i ekonomiskogar. Bland 
annat lämnas murket trä i skogama och 
skyddszoner stakas ut. Värdefulla naturobjekt 
lämnas oavverkade och vid behov lämnas 
ekologiska korridorer mellan omrädena.

Odlade resurser
Av landarealen i Finland utgörs ätta procent 
av jordbruksmark. Är 2005 fanns det sam- 
manlagt ungefär 2,3 miljoner hektar jord
bruksmark, dvs. äkrar och trädgärdar, av vil- 
ket 1 993 400 hektar var odlat och 241 000 
hektar läg i träda. Finlands jordbruksproduk- 
tion grundar sig huvudsakligen pä hus- 
dj Urproduktion och 80 procent av äkerarealen 
används för odling av vall, ensilage och foder- 
säd samt som betesmark. Är 2005 fanns det 
sammanlagt 69 517 gärdsbruk i Finland med 
en areal pä mer än en äkerhektar. Det innebär 
en minskning pä mer än 2 500 gärdar jämfört 
med är 2004. Enligt uppskattningama kommer 
antalet gärdar att minska ytterligare. Gärdama 
hade en genomsnittlig äkerareal pä 33,3 hek
tar, vilket är inemot tvä hektar mer än fÖregä- 
ende är. Under EU-medlemskapet har den 
genomsnittliga äkerarealen pä gärdama ökat 
med ungefär 10 hektar. Av gärdama hade 19 
procent mindre än tre äkerhektar, medan an- 
delen gärdar med mer än hundra äkerhektar 
var tre procent. Merparten av gärdama bedri- 
ver produktionsverksamhet som berättigar tili 
jordbruksstöd. Av gärdama bedriver 32 pro
cent ocksä annan fÖretagsverksamhet än jord- 
och skogsbruk. Är 2005 gav jordbruket en 
sammanlagd totalavkastning pä under fyra 
miljarder euro. Samtidigt utbetalades 1 181 
miljoner euro i stöd som heit eller delvis fi- 
nansieras av EU. Det nationella lantbruksstöd 
som heit finansieras av Finland uppgick är 
2004 tili sammanlagt 622 miljoner euro.

Till de skadeverkningar som jordbruket har 
pä miljön hör bl.a. att näringsämnen i gödsel- 
medel och stallgödsel rinner av i vattendrag
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Figur 26. Användning av konstgödsel inom jordbruket
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eller i grundvattnet. Vid sidan om äkerbruk 
och boskapsskötsel förorsakar även naturlig 
avrinning, skogsbruk samt gles- och semes- 
terbebyggelse diffusionsbelastning pá vatten- 
dragen. Enligt uppskattningar har omkring 60 
procent av den totala fosforbelastning och 
ungefär 50 procent av den totala kvävebe- 
lastning som fororsakas av människan sitt 
Ursprung i jordbruket. Jordbrukets eutro- 
fierande inverkan pä vattendragen märks i 
synnerhet i kustomrädena och i smä älvvat- 
tendrag. Det förutspäddes att EU:s första 
miljöstödsprogram, som tillämpades áren 
1995-1999, skulle minska den totala mängd 
fosfor och kväve som härrör frän jordbruket 
och rinner av i vattendrag med 40 respektive 
30 procent. Minskningama stannade emeller- 
tid i frága om kväve vid uppskattningsvis 4 - 
15 procent och i frága om fosfor vid 5-13 
procent.

Användningen av bekämpningsmedel har 
ökat i Finland under de señaste áren. Den 
viktigaste orsaken tili ökningen är att direkt- 
sädden har blivit vanligare. Dessutom har 
man overgátt frán ämnen som används i smá

doser tili bekämpningsmedel som kräver stör- 
re doser och samtidigt har spannmälsodlings- 
arealen ökat pä bekostnad av vallarealen. Eu- 
ropeiska gemenskapernas räds direktiv om 
skydd mot att vatten förorenas av nitrater frän 
jordbruket sattes är 2000 i kraft genom en 
förordning gällande nitrater. Förordningen 
innehäller anvisningar om bl.a. lagring och 
spridning av gödsel och mängden gödselme- 
del samt om placering och underhäll av hus- 
djursstall och rastgärdar för husdjur. I förord- 
ningen finns ocksä bestämmelser om matten 
pä utrymmen för lagring av gödsel, om pe- 
rioder dä gödsel inte far spridas samt om ma- 
ximihaltema av kväve i gödsel och gödselme- 
del som sprids pä äkrama.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik revide- 
rades är 2003. I och med revideringen har 
faktorer i anslutning tili livsmedelssäkerhet 
och miljö samt djurens hälsa och välfärd fatt 
en mer framträdande roll. Det horisontella 
utvecklingsprogram för landsbygden som 
Europeiska unionens kommission godkände är 
2000 innefattar ocksä ett miljöstödssystem för 
Perioden 2000-2006. Av jordbrukama i Fin-
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land har 93 procent förbundit sig tili det nya 
miljöstödssystemet och det täcker 98 procent 
av äkerarealen. Systemet beaktar bättre än 
tidigare skillnaderna mellan gärdar när det 
gäller skötsel av miljön.

Ekologisk odling är ett av föremälen för 
specialstödet inom miljöstödet för jordbruket. 
Det centrala inom den ekologiska Produktio
nen är att utnyttja naturens egna processer 
med hjälp av en mängsidig växtföljd. Pä 
ekologiska gärdar är det heit förbjudet att 
använda konstgödsel och syntetiskt fram- 
ställda bekämpningsmedel. Myndigheterna 
inspekterar verksamheten pä gärdar som be- 
driver ekologisk Produktion minst en gang 
under pägäende vegetationsperiod. Är 2005 
omfattande den ekologiska Produktionen i 
Finland sammanlagt 148 183 äkerhektar.

20. Ekologiskt odlad areal och areal i 
övergängsskedet i EU15-länderna 
är 2003

Aker-
hektar

Procent av 
landete totala 
äkerareal

Österrike 297 000 11,6
Italien 1 168 212 8,0
Finland 156 692 7,0
Danmark 178 360 6,7
Sverige 187 000 6,1
Storbritannien 724 523 4,2
Tyskland 696 978 4,1
Spanien 665 055 2,3
Nederländerna 42 610 2,2
Portugal 85 912 2,2
Luxemburg 2 004 2,0
Frankrike 509 000 1,7
Belgien 20 241 1,5
Grekland 28 944 0,9
Irland 29 850 0,7

EU15 4 792 381 3,5

Figur 27. Användning av bekämpningsmedel inom jordbruket 
(1000 kg verksam substans)
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21. Miljöstöd till jordbruket (miljoner euro)

2003
BS

2004
BS

2005
BS

2006
B

2007
BP

1. B as-och tilläggsätgärder 254 255 250
2. Specialstöd 34 38 39,5

2.1 E ko log isk  produktion 17 17 16,5

2 .2  S kyddszoner 2 2,5 3

2.3  B ehand ling  a v  avrinn ingsvatten 4 4 4,5
2.4 E ffek tive rad  gödse lanvändning ■ 3 4 4,5

2 .5  Vàrd a v  landskapet och na turens m àngfa ld 7 ■ 9 9,5

2.6  A ke rod ling  pa grundvattenom ràde 0 0,1 0,1
2 .7  Lan trase r 1 0,7 1

3. Utbildning och rädgivning - 0 0,6 0,6
4. Försöksprojekt -
5. Övriga miljövärdsprogram -
Totalt 288 294 290 264,6 367

BS = bokslut. B = budget. BP = budgetproposltion.

Vattenresurser
Vattenresursema i Finland är dryga i förhäl- 
lande tili invänarantalet och vattenförbruk- 
ningen. World Water Council och Storbritan- 
niens Centre for Ecology and Hydrology har 
utvecklat ett index för vattenfattigdom och 
med indexet som grund uppskattar de att 
Finland i fräga om vatten är det rikaste landet 
i världen. JämfÖrelsen gällde 147 länder. 
Indexet bildas pä basis av mängden vatten
resurser, deras användbarhet, kunnandet, 
användningen och miljökonsekvensema. I 
Finland utgörs ungefär 10 procent av heia 
landarealen, dvs. 33 500 kvadratkilometer, av 
insjöar och territorialvattnen omfattar 36 000 
kvadratkilometer. Enligt uppskattning finns 
det 56 000 insjöar med en yta pä mer än en 
hektar i Finland. Av grundvattentillgängarna 
i Finland kan ungefar 4-6 miljoner kubik- 
meter per dygn utnyttjas för vattenanskaff- 
ning tili samhällena. Av de totala vattenresur
ser som finns att tillgä i Finland utnyttjas 
ärligen 2-4 procent för vattenanskaffning.

-  = inte i bruk. .. = uppgift saknas.

22. Användning av vattenresurser i 
europeiska länder (miljarder 
kubikmeter per är)

Förnybara
vatten
resurser

Vatten-
täkt

Användnings
intensitet
(%)

Belgien 18 9 75
Spanien 112 35 32
Italien 191 42 22
Tyskland 6 1 21
Grekland 74 9 12
Storbritannien 147 12 8
Schweiz 54 2 2
Ryssland 4507 77 2
Finland 110 2 2
Sverige 174 20 2
Norge 382 2 . 1
Estland 13 0,2 1

Användningen och skötseln av vattenresur
ser och vattenomräden regieras i Finland i 
vattenlagen. Ätgärder och konstruktioner i 
vattendrag eller grundvattenresürser kräver 
enligt vattenlagen i allmänhet tillständ. Den 
regiering som med tanke pä skydd av yt- och 
grundvattnen är den mest centrala ingär i
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miljöskyddslagen. I lagen om vattentjänster 
stadgas för sin del om vattenförsörjningen 
och vattentjänstverken. I egenskap av EU- 
medlem är Finland ocksä bundet av gemen- 
skapens författningar om vatten. Genomfö- 
randet av ramdirektivet för EU:s vattenpolitik 
har satts i kraft huvudsakligen genom lagen 
om vattenvärdsfÖrvaltning. Dessutom bereds 
författningar som preciserar lagen. Ocksä 
författningarna ovan har reviderats for att 
motsvara direktivet. Det centrala malet för 
det nya systemet för planering av skötseln av 
vatten är att senast är 2015 nä ett gott kemiskt 
och ekologiskt tillständ i ytvattnen och ett 
gott volymmässigt och kemiskt tillständ i 
grundvattnen.

Ungefär 81 procent av befolkningen om- 
fattas av avloppsnäten och det finns omkring 
560 reningsverk i tätorter med över 50 invä- 
nare. I reningsverken avlägsnas 96 procent av 
de organiska ämnena i avloppsvattnet, unge
fär 94 procent av fosformängderna och om
kring 49 procent av kvävemängdema. En av 
de största utmaningama under de närmaste 
ären är att minska kvävemängden i avlopps
vattnet. Avloppsvattnen pä fastigheter som 
inte är anslutna tili vattentjänstverk skall 
renas tillräckligt effektivt. Kraven gäller bäde 
bostäder som är stadigvarande bebodda och 
semesterbostäder. Genom ätgärdema bedöms 
den fosforbelastning som beror pä bosättning 
i glesbygden minska tili mindre än hälften av 
den nuvarande och den totala fosforbelast
ning som människan orsakar minska med 6-7 
procent under de närmaste 10-15 ären.

Numera renas avloppsvattnen frän bäde 
samhällena och industrin effektivt. Ytvatten-

kvaliteten hotas emellertid fortfarande av 
övergödning. Mänga av de Ursprungligen 
näringsfattiga vattnen i värt land har blivit 
frodiga, och därmed har bl.a. algblomningen 
blivit vanligare. Den diffusa belastningen är 
fortfarande en betydande belastningskälla och 
den har inte kunnat minskas i samma ut- 
sträckning som punktbelastningen. Källor tili 
diffus belastning är bland annat jord- och 
skogsbruket samt den bosättning i glesbygden 
som inte omfattas av centraliserade avlopps- 
system. Enligt en klassificering av ytvattnens 
allmänna användbarhet som gjorts pä material 
frän ären 2000-2003 är kvaliteten pä 80 pro
cent av den klassificerade insjöarealen i Fin
land och 73 procent av havsomrädet utmärkt 
eller god. Av den totala älvlängd som klassifi- 
cerats uppvisade 43 procent utmärkt eher god 
vattenkvalitet. Dessa älvar finns huvudsakli
gen i norra Finland. Vattenkvaliteten i älvama 
var sämre än i sjöama, eftersom bosättningen 
och lantbruket är koncentrerat tili omräden 
längs älvama.

Statsrädets principbeslut frän är 2002 om 
att skydda Östersjön genomförs i praktiken 
genom, handlingsprogrammet för skydd av 
Östersjön och insjövattnen, som godkändes i 
juni 2005. En förbättring av Östersjöns ekolo- 
giska tillständ förutsätter insatser för att be- 
kämpa övergödningen, för att minska de risker 
farliga ämnen orsakar och de olägenheter 
användningen av Östersjön orsakar, insatser 
för att bevara och öka naturens mängfald och 
öka miljömedvetenheten samt insatser inom 
forskning och uppföljning. Tillständet i Öster
sjöns kustvatten päverkas speciellt av belast
ningen frän havskusten, insjövattnen och 
äarna.
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Figur 28. Belastningen pä vattendrag pä grund av fosforutsläpp frän industri, 
samhällen och fiskodling i Finland (ton)
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Övriga naturresurser
Det permanenta fiskbeständet i Finland om- 
fattar 61 fiskarter. Volymmässigt viktiga 
fiskarter i fritidsfisket är abborre, gädda, 
mört, sik, gös, siklöja, flundra, bring och 
regnbägsforell. Är 2004 var fritidsfiskamas 
fängst sammanlagt 38,2 miljoner kilogram, 
av vilket 81 procent fiskades i insjöama. 
Värdet av fritidsfiskamas fängst var totalt
47.5 miljoner euro. För yrkesfiskama är de 
viktigaste fangstarterna strömming, sik, vass
buk, gös, torsk och lax. I insjövattnen är sik- 
löjan den ekonomiskt viktigaste fangstarten. 
Är 2004 var värdet av yrkesfiskamas fängst
18.5 miljoner euro.

Renskötseln utgör volymmässigt en väldigt 
liten del av landsbygdsnäringarna och natio- 
nalekonomin. Den ekonomiska, ekologiska 
och kulturella betydelsen av renskötseln är 
emellertid stör i de nordliga renskötselomrä- 
dena. Rentätheten per lavbetesomräde är 
minst i de nordliga omrädena, trots att den 
där är högre än i de sydliga renbeteslagen 
räknat per sommarbetesomräde och totalare
al. Under perioden 2000-2010 är det högsta 
tillätna sammanräknade antalet levande djur i 
samtliga renbeteslag 203 700 renar. Under de 
senaste ären har antalet renar kunnat minskas 
tili den stadgade nivän.

Den ärliga totala bärskörden i Finland vari- 
erar mellan 600 och 1100 miljoner kilogram. I 
medeltal plockas 40 miljoner kilogram av 
bärskörden och av detta används 30 miljoner 
kilogram i hushällen. Ekonomiskt sett är de 
viktigaste bären lingon, bläbär och hjortron. 
Utöver dessa har bara tranbär och havtom 
kommersiellt värde. Mer än hälften av fin- 
ländama i arbetsfor aider plockar bär och mer 
än 40 procent plockar svamp.

Jakträtten tillhör i Finland markägama. Det 
finns 300 000 registrerade jägare. De vanli- 
gaste villebräden är älg, hare, márdhund, 
mink, sjöfagel och skogshöns. Dimensione- 
ringen av jakten sä att den är förenlig med en 
haftbar användning bygger pä uppfoljning av 
viltbeständet som jägama sköter frivilligt.

23. Värdet av naturprodukter ár 2004 
(miljoner euro)

Viltfángst 67,0
Ä lg 46,0
A nn a t v ilt 21,0

Fiskfángst 71,4
Fritidsfiske 46,2
Yrkesfiske 25,2

Renskötsel 11,3
Bär"’ 5,3
Julgranar 7,0
Svamp ) 0,9
Lav ) 1,3
* ) =  v o l y m  ¡ h a n d e l n .  

**) =  e x p o r t v ä r d e .
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6 Naturskydd, samhällen och bebyggd miljö

Naturskydd
Mälet för naturskyddet är att bevara naturens 
mängfald. Ett led i detta arbete är att skydda 
den ursprungliga naturen genom att inrätta 
skyddsomräden, genom att skydda hotade 
arter och genom att intégrera naturskydds- 
strävandena i planeringen av markanvänd- 
ningen och andra aktiviteter som ändras na- 
turförhällanden. Finlands nätverk av natur- 
skyddsomräden är stört, det finns samman- 
lagt ungefär 1 500 000 hektar statsägda na- 
turskyddsomräden och lika mycket vild- 
marksomräden (1 500 000 hektar). Dessutom 
finns det privata naturskyddsomrâden pä 
omkring 160 000 hektar. Utöver detta har 
ungefär 800 000 hektar statsägd mark och 
omkring 100 000 hektar privatägd mark ré
serverais för skydd med hjälp av olika natur- 
skyddsprogram och planreserveringar.

De omräden som är reserverade för natur
skydd ligger tili största delen i norra Finland. 
Den viktigaste utmaningen för naturskyddet 
är för närvarande att komplettem skyddsom- 
rädesnätverket i södra Finland. Speciellt gäl- 
ler detta förbättring av skyddsläget i skogar- 
na. Statsrâdet fattade är 2002 ett principbeslut 
om ett handlingsprogram med mälet att för- 
bättra bevarandet av skogsnaturens mängfald 
i södra Finland, Österbotten och sydvästra 
Lapplands omräde och att samtidigt finna nya 
metoder för naturskydd, som bygger pä 
markägarnas initiativ. Ätgärdema och resul- 
taten av handlingsprogrammet utvärderas i 
slutet av är 2006. Avsikten är att är 2007 dra 
slutsatser om behovet av ett skogsskyddspro- 
gram. Det är meningen att de resurser 
METSO-programmet förfogar över skall 
användas för att restaurera skogar och myrar i 
naturskyddsomrâden pâ ett omräde om totalt

33 000 hektar. Detta är nödvändigt, eftersom 
det naturliga tillständet i en del av skogama 
och myrama i de nuvarande skyddsomrädena i 
södra Finland och Österbotten har gätt förlo- 
rat. Enligt forststyrelsens utredningar finns det 
inemot 700 objekt inom de nuvarande natur- 
skyddsomrädena i södra Finland och Öster
botten som behöver restaureras. Ungefär 
11 000 hektar har redan restaurerats under 
ären 2003-2005.

Nätverket av naturskyddsomräden i Finland 
har i ett par ärtionden utvecklats med hjälp av 
olika skyddsprogram. Är 1996 fastställdes ett 
finansieringsprogram för genomförande av 
naturskyddsprogram, med mälet slutföra 
största delen av ersättningsförhandlingama 
med markägama före utgängen av är 2007. I 
december 2005 beslöt man att förlänga Perio
den för finansieringsprogrammet tili är 2009, 
eftersom genomförandet av Programmen bl.a. 
i sydvästra och västra Finland hade fördröjts. 
Medan finansieringsprogrammet varit i kraft 
har naturskyddsomräden inrättats pä 272 000 
hektar. Skyddsomräden pä ungefär 90 000 
hektar privatmarker som omfattas av skydds- 
programmen har inte ännu genomförts.

Är 2005 förvärvade staten ungefär 9 100 
hektar omräden som omfattades av fastställda 
naturskyddsprogram och privata skyddsskogar 
inrättades pä 13 200 hektar. Är 2006 används 
ungefär 39 miljoner euro för förvärv av natur
skyddsomräden och för naturskyddsersätt- 
ningar. För verkställande av Europeiska uni- 
onens habitatdirektiv och fägeldirektiv har 
man skapat ett enhetligt nätverk av omräden 
som skall skyddas, Natura 2000. EU- 
kommissionen har redan slutgiltigt godkänt 
nästan alla de skyddsomräden enligt habitatdi- 
rektivet som Finland föreslagit. Till nätverket 
hör dessutom särskilda skyddsomräden enligt
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24. Finansiering av skyddsomráden och -program (miljoner euro)

2 0 0 3

BS

2 0 0 4

BS

2 0 0 5

BS

2006

B

2 0 0 7

BP

F ö rv ä rv  a v  o m rä d e n 22 29 26 24 20
K öp  a v  p riva tä g d a  m a rk e r 6 14 26 24 20
M arkby ten 15 15 - - -

S k ö ts e l a v  o m rä d e n 24 ■ 21 25 26 26
N a tu rs k y d d s e rs ä ttn in g a r 9 16 17 15 14
Life (N atura) 2 2 1 1 1
S y s s e ls ä ttn in g s a rb e te 1 1 1 1 1
T o ta lt 58 69 70 67 6 2

BS = bokslut. B = budget. BP = budgetproposition.

fägeldirektivet, som medlemsländerna 
efter nationeil bedömning har anmält till EU- 
kommissionen. Inom Natura-omrädena kan 
skyddet vidtas pä mänga olika satt med hän- 
syn tili naturtypemas och arternas skyddsbe- 
hov inom respektive omräde. 1 Finland är 
Natura-nätverket tili största delen överlap- 
pande med naturskyddsomrädena och de 
omräden som hör tili och naturskyddsprog- 
ram. Det finns 1 715 omräden i Finland enligt 
habitatdirektivet och 467 omräden enligt 
fägeldirektivet. Omrädena överlappar delvis 
varandra. Flela Natura-nätverket har en areal 
pä omkring 4,9 miljoner hektar, av vilket 
ungefär tre fjärdedelar är landomräden. De 
största Natura-omrädena ligger i det alpina 
omrädet i Fjällappland. De täcker en total
areal pä ungefär 1,79 miljoner hektar.

Europeiska unionens LIFE-finansierings- 
system, som inrättades är 1992, har gynnat 
utvecklandet av naturskyddsprojekt och mil- 
jöprojekt som stöder gemenskapens miljöpo- 
litik och miljölagstiftning. I sin nuvarande 
form upphörde programmet vid utgängen av 
är 2005. Av medlen har 47 procent inriktats 
pä naturskyddsändamäl (det s.k. LIFE Natu- 
re-delomrädet). LIFE Nature är avsett för 
skydd av de arter och naturtyper som avses i 
fägel- och habitatdirektivet samt särskilt för 
genomförande Natura 2000-nätverket.

Sedan Finland gick med i EU har landet fatt 
LIFE Nature-finansiering pä sammanlagt 33 
miljoner euro för 42 olika projekt. Dessutom 
har medel frän gemenskapens övriga fonder 
anvisats för skydd, skötsel och användning av 
Natura 2000-nätverket, bland annat frän fon- 
den för utveckling av landsbygden och struk- 
turfondema. Som bäst utreds principema för 
hur EU-fmansieringen av Natura 2000- 
nätverket skall arrangeras under den period 
som inleds är 2006.

Kunskapen om floran och faunan häller 
toppnivä i Finland. Trots det har tvâ tredjede- 
lar av floran och faunan i värt land fallit utan- 
för utredningama om hotade arter under de 
señaste ärtiondena och därmed inte omfattats 
av nägra skyddsätgärder. Detta för att man 
inte vetat tillräckligt om dem. Dä graden av 
hot mot artbeständet undersöktes är 2000 upp- 
skattades att det sammanlagt finns ungefär 
43 000 organismarter i Finland. Kunskapen 
om artbeständet i Finland blir emellertid heia 
tiden bättre och enligt nuvarande uppskatt- 
ningar kan det tili och med fïnnas mer än 
50 000 arter som lever i Finland.

Den ökade kunskapsvolymen är i stör ut- 
sträckning ett résultat av ett forskningspro- 
gram om mera okända skogsarter, som ge- 
nomförs áren 2003-2007. Áren 2003-2005 
fmansierades ett trettiotal forskningsprojekt, 
som huvudsakligen anknöt tili de organism-
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grupper som inte är välkända kända, dvs. 
ryggradslösa djur och svampar. Till forsk- 
ningsobjekten hörde bland annat bladlöss, 
tripsar, sorgmyggor, blomflugor, spindel- 
skivlingar samt de mikrosvampar som lever 
pá mossor och lavar. Ocksá flygekorrbestán- 
dets storlek i Finland utreddes i ett forsk- 
ningsprojekt som anknöt tili programmet. 
Utöver forskningsprogrammet har expert- 
grupper som undersöker olika organismgrup- 
per bidragit med en hei del ny information 
om de mera okända arterna.

Den marina undervattensmiljön är fortfa- 
rande det mest okända naturomrádet i Fin-

land. Som en del av Finlands skyddsprogram 
for Ostersjon inleddes ar 2003 ett program for 
inventering av den marina undervattensmiljon 
(VELMU), dar ocksa kommunikationsminis- 
teriet, Havsforskningsinstitutet och Sjofarts- 
verket delta. Avsikten med VELMU- 
programmet ar att fram till ar 2014 fa en god 
allmanbild av mangfalden i undervattensmil
jon i Finlands havs- och kustomrade. Invente- 
ringsprogrammet genomfors i Skargardshavet, 
Kvarken, Finska viken, Bottenviken och Bot- 
tenhavet. Sommaren 2005 utfordes VELMU- 
inventeringar i Skargardshavet.

25. Natura-barometer i EU25-länderna i juni 2006

Antal SCI- 
omráden

Totalareal
(km2)

Andel av 
landarealen

<%)
Slovenien 259 6 360 31,4
Spanien 1 380 119 104 22,6
Portugal 94 16 503 17,4
Grekland 239 27 641 16,4
Estland 509 10 591 15,9
Ungern 467 13 929 15,0
Luxemburg 47 383 14,8
Italien 2 255 43 977 13,9
Sverige 3 981 62 557 13,7
Finland 1 715 48 552 12,7
Malta 23 39 12,5
Slovakien 362 5 739 11,8
Lettland 331 7 651 11,0
Österrike 164 8 884 10,6
Irland 413 10 561 10,2
Litauen 267 6 664 10,0
Belgien 278 3 221 10,0
Tyskland 4 6 1 7 53 294 9,9
Tjeckien 841 7 241 9,2
Nederländerna 141 7 510 8,4
Cypern 26 510 8,0
Frankrike 1 304 48 810 7,9
Danmark 254 11 136 7,4
Storbritannien 610 25 102 6,5
Polen 192 13 124 4,2
Totalt 20 789 559 082 12,2

SCI = omräden som gemenskapen anser vara viktiga (Sites of Community Importance).
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Figur 29. Utvecklingen av bestandet av vissa fágelarter i lantbruksmiljön 
(1983=100)

I samband med utvärderingen av Finlands 
biodiversitetsprogram, som publicerades ár 
2005, sammanställdes en prognos om ut
vecklingen av antalet hotade arter fram tili är 
2010, dá Finlands nästa förteckning över 
hotade arter publiceras. Av de mest okända 
organismgruppema künde nu redan 68 pro
cent fler bedömas än ár 2000, dvs. 4 524 ár 
2004 jämfört med 2 691 ár 2000. Är 2000 
fanns det 138 hotade arter bland de mera 
okända organismgruppema och 21 arter som 
hade dött ut. I Prognosen fbr är 2010 finns 
det 380 hotade arter och 82 utdöda. Dá kun- 
skapen ökar kan man bättre bedöma graden 
av hot mot eher livskraft hos arter som tidi- 
gare varit mera okända och därmed kan 
skyddsätgärder inriktas noggrannare.

En orsak tili att arter blir hotade är att lant
bruksmiljön blir ensidigare, vilket tili exem- 
pel märks i att beständen av vissa fágelarter 
blir mindre. Á andra sidan har en del inflytta- 
de arter, säsom skarven ökat kräftigt i och 
med att kustvattnen blivit frodigare.

Världsarvsobjekt i Finland
Konventionen om skydd av världens kultur- 
och naturarv är ett intemationellt avtal som 
antogs av Unesco är 1972. Finland anslöt sig 
tili konventionen är 1986. Syftet for konven- 
tionen är att bevara olika folks unika arv, att 
öka uppskattningen for arvet och sprida kun- 
skap om det. Med konventionen som stöd 
samarbetar man intemationellt för att rädda, 
väma om och restaurera arvet dá de nationella 
resurserna inte räcker tili.

Ett naturarvsobjekt förtäljer om ett histo- 
riskt viktigt utvecklingsskede pä jorden eller 
det kan vara ett exempel pá en págáende eko- 
logisk eller biologisk förändring. Objektet kan 
ocksá vara ett ovanligt vackert landskap eller 
hotade organismarters livsmiljö. En förutsätt- 
ning för att ett kulturarvsobjekt skall tas med 
pä förteckningen över världsarv är att det är 
ett mästerverk av mänsklig kreativitet eller ett 
ovanligt betydande bevis pâ en existerande 
eller redan försvunnen kultur. Objektet kan 
vara en byggnadstyp som representerar en
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viktig historisk tidsperiod eller beskriver den 
traditionella bosättningen inom en viss kul- 
tur. Det kan ocksä vara förknippat med hän- 
delser, levande traditioner, ideal, religioner 
och föreställningar eller med konstnärliga 
och litterära verk.

Unesco upprätthäller, kompletterar och 
publicerar en förteckning över globalt värde- 
fulla objekt. Är 2006 finns det 644 kultur- 
arvsobjekt i världsarvsförteckningen, 162 
naturarvsobjekt och 24 kombinerade objekt, 
dvs. sammanlagt 830. De finns pä de 138 
staters omräde som undertecknat 
världsarvskonventionen.

I Finland finns det for närvarande sju 
världsarvsobjekt:
1. Sveaborg, ett viktigt monument över forti- 
fikationskonsten i Östersjöomrädet. (1991).
2. Gamla Raumo, en enhetlig och mängsidig 
nordisk trästadshelhet. (1991).
3. Petäjävesi gamla kyrka, ett monument över 
den nordiska träarkitekturen. (1994).
4. Verla träsliperi och pappfabrik, en unik 
och heigj uten fabrikshelhet frän den finska 
skogsindustrins tidigaste är. (1996).
5. Sammallahdenmäki, ett unikt fomläm- 
ningsomräde i kommunen Lappi. (1999).
6. Struves kedja, en kedja av mätpunkter pä 
tio staters omräde (Norge, Sverige, Finland, 
Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vit- 
ryssland, Ukraina, Moldavien). För Finlands 
del omfattar objektet sex mätpunkter. (2005)
7. Skärgärden i Kvarken, ett omräde som pä 
ett unikt konkret sätt berättar om markhöj- 
ningsfenomenet. Det finns ovanligt mänga 
glovikar och -sjöar samt randmoräner i om- 
rädet. (2006).

Samhällen och bebyggd miljö
Det viktigaste redskapet vid planeringen av 
omrädesanvändning är planläggning. I plan- 
läggningen gär man in för att betrakta ett 
visst omräde som en helhet sä att ätgärdema

inom olika sektorer kan samordnas. Genom 
planläggning kan man päverka miljöns kvali- 
tet och förebygga miljöolägenheter. Vid utar- 
betandet av planer skall ocksä i behövlig ut- 
sträckning utredas vilka miljökonsekvenser 
genomförandet av planen har. Kvaliteten pä 
planläggningen är viktig inte bara för med- 
borgamas välfärd, utan ocksä med tanke pä 
hur heia samhället fungerar och med tanke pä 
samhällsekonomin och en hällbar utveckling. 
Med beaktande av hällbar utveckling är det 
viktigt hur bostäder, arbetsplatser, tjänster och 
andra funktioner är placerade i förhällande tili 
varandra samt hurdana avständ och trafik- 
mängder som uppstär mellan dem.

Markanvändnings- och bygglagen jämte 
förordningen, som trädde i kraft är 2000, strä- 
var efter att främja en hällbar utveckling. 
Syftet med lagen är att reglera omrädesan- 
vändningen och byggandet för att pä det sättet 
skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och 
främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och 
kultureilt hällbar utveckling. Lagen förutsätter 
dessutom att den befintliga samhällsstrukturen 
och utnyttjandet av det befintliga byggandsbe- 
ständet främjas samt att den bebyggda miljön 
och byggnadsbeständet värdas och underhälls 
planmässigt och kontinuerligt.

En utvärdering av hur lagen fungerar blev 
klar är 2005 och den visar att lagen huvud- 
sakligen fungerar enligt mälsättningen. Lagen 
bedömdes ge bättre förutsättningar än tidigare 
för att förbättra miljöns kvalitet framför allt 
med beaktande av den bebyggda miljön och 
naturmiljön, miljöns hälsosamhet samt i frägar 
som gäller arrangerande av trafiken. Tack vare 
utredningar och konsekvensbedömningar i 
anknytning tili beredningen av planer vilar 
besluten om omrädesanvändningen pä en bätt
re kunskapsbas än tidigare, vilket för sin del 
har förbättrat planläggningens kvalitet.

Finland är ett land med gles bosättning, där 
samhällena har byggts natumära och rätt glest.
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Bara tvä procent av landarealen är bebyggd. 
Den bebyggda miljön innehäller en stör 
mängd byggnader, konstruktioner, vägar, 
gator och parker samt olika funktioner. Det 
finns ungefär 2,5 miljoner bostäder och ine- 
mot 0,5 miljoner semesterbostäder. Region
strukturen i Finland har förändrats pä sä sätt 
att andelen tätortsbefolkning ökar och ande- 
len bosättning i glesbygden minskar. För 
närvarande bor omkring 80 procent av be- 
folkningen i tätorter. Tillväxtcentrumen i de 
stora stadsregionerna har ökat sin andel. 
Nästan hälften av finländarna bor vid det här 
läget i dessa omräden.

Bostads- och servicebyggnaderna rep- 
resenterar ungefär 60-65 procent av heia 
byggnads beständet. Tre fjärdedelar av bos
tads- och servicebyggnadsbeständet i Finland 
har byggts efter är 1960 och mer än 40 pro
cent efter är 1980. Andelen reparationsbyg- 
gande av allt husbyggande ökar heia tiden. 
Den markyta som används per invänare i de 
finländska samhällena är flerfaldig jämfört 
med andra västländer och ocksä jämfört med 
de övriga nordiska ländema. Det här innebär 
längre avständ tili arbetsplatsema och för att 
uträtta ärenden, höga kostnader för byggande 
och upprätthällande av Infrastruktur samt 
höga trafikkostnader för de dagliga funk- 
tionema i samhällena. Samtidigt orsakas 
rikligt slitage pä naturomräden och -resurser 
samt stora utsläpp.

Samhällsstrukturen uppkommer och för- 
ändras längsamt. Utvecklingen följs upp med 
hjälp av Finlands miljöcentrals System för 
uppföljning av samhällsstrukturen. Granskat 
utgäende frän befolkningsförändringen i

26. Bostäder efter hustyp och
fritidshus i Finland (1 000 styck)

Egna-
hem s-
hus

Radhus Fler-
vän ings
hus

Ö vriga F ritid s 
hus

1980 774 126 766 116 252
1995 898 291 928 64 416
1999 1 010 312 1 080 76 444
2000 1 014 338 1 094 67 451
2001 1 026 344 1 115 58 457
2002 1 031 349 1 133 62 461
2003 1 041 353 1 148 62 466
2004 1 052 358 1 162 62 469

stadsregionerna decentraliserades samhälls
strukturen kräftigt pä 1980-talet, men under 
1990-talet blev utvecklingen längsammare pä 
sä sätt att största delen av folkökningen ägde 
rum inom de tätortsomräden som uppkom 
under 1980-talet. I fräga om arbetsplatsema 
har utvecklingen följts upp ären 1985-2000. 
Framför allt arbetsplatsema inom handeln, 
företagstjänstema och samfärdseln är är 2000 
i allt högre grad placerade i förortema i stället 
för i centrumen. Det är viktigt att decentralise- 
ringen av samhällsstrukturen är behärskad i 
fräga om ekonomi, förbrukning av naturresur- 
ser och uppkomsten av utsläpp speciellt inom 
växande stadsregioner.
Enligt invänarbarometem är 2004 är de fin- 
ländare som bor i tätorter med mer än 10 000 
invänare nöjdare än tidigare med sin boende- 
miljö. Jämfört med invänarbarometem är 
1999 har primärservicen i bostadsomräden, 
säsom mataffärs-, lägstadie- och kollektivtra- 
fikservicen blivit sämre i synnerhet i mindre 
tätorter med 10 000-20 000 invänare.
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27. Folktäthet och boendestruktur i vissa EU-länder

Folktäthet 
2003 as/km2

Fristaende 
smáhus 
2001 (%)

Enmans- 
matlag 
2003 (%)

Andelen stads- 
befolkning 
2003 (%)

Nederländerna 456 70,9 34 65,8
Belgien 339 80,0 32 97,2
Storbritannien 243 31 89,1
Tyskland 231 45,6 37 88,1
Italien 190 30,3 25 67,4
Danmark 125 58,5 37 85,3
Portugal 113 56,8 17 54,6
Frankrike 109 55,9 30 73,3
Österrike 96 65,8 31 65,8
Grekland 83 57,8 20 60,8
Spanien 81 37,7 20 76,5
Irland . 56 92,4 . 22 59,9 .
Sverige 20 45,7 47 83,4
Finland 15 40,3 39 62,1

Strandplanering och -byggande
I slutet av är 2005 fanns det 469 364 fritids- 
hus i Finland och en strandlinje pä ungefar 
314 000 kilometer. Fritidshusbyggandet har 
minskat jämfört med de första ären under 
1990-talet. Da blev ärligen ungefar 8 000 nya 
fritidshus färdiga, men under de senaste ären 
har antalet varit ungefär hälften av detta.

Planläggningen av stränder som en plane- 
ringsform fÖr sig inleddes i början av 1970- 
talet som strandplanläggning. Tyngdpunkten 
började redan i mitten av 1980-talet flyttas 
mot strandgeneralplaner och utarbetandet av 
generalplaner ökade under heia 1990-talet. 
För närvarande är ungefar 300 strandgeneral
planer enligt byggnadslagen i kraft, vilket 
innebär att ungefär 20 procent av stränderna 
är planlagda. Under den tid markanvänd- 
nings- och bygglagen varit i kraft har kom- 
munema i medeltal utarbetat och godkänt 50 
strandgeneralplaner om äret, dvs. samman-

lagt ungefär 250-300 strandgeneralplaner. I 
och med att generalplanläggningen av stränder 
framskridit har planmässigheten i strandbyg- 
gandet ökat pä sä sätt att en större del än tidi- 
gare av strandbyggandet stöder sig pä plan- 
läggning. Mängden beslut om undantagstill- 
ständ som gäller strandbyggande har i motsva- 
rande grad minskat under de senaste áren. 
Ungefär 40 procent av byggnadsloven bygger 
pä beslut om undantagstillständ.

Byggnaders energiprestanda
Miljöministeriet gav är 2002 forfattningar om 
krav som gäller energiforbrukningen i bygg- 
nader. Bestämmelsema och anvisningama 
gäller värmeisoleringen i nya byggnader, in- 
omhusluften och Ventilationen. Med hjälp av 
bestämmelsema fbrsöker man minska energi- 
forbrukningen i byggnader med 25-30 pro
cent. Klimatstrategin verkställs ocksä med 
hjälp av energiunderstöd for reparation som 
fÖrbättrar energiprestandan i flervänings- och
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radhus. Insatser för bättre energiprestanda i 
bostadsfastigheter främjas ocksá med ett 
frivilligt energisparavtal, som miljöministe- 
riet, handeis- och industriministeriet samt 
Bostadsfastighetsägar- och byggherreförbun- 
det ASRA ingick mot slutet av är 2002.

Ett program för främjande av träbyggande 
har införts för áren 2004-2010. Främjandet 
av användningen av trä i byggande har upp- 
ställts som mal i regeringsprogrammet. I 
programmet betonas speciellt regeringens 
mál att öka byggandet av urbana smähusom- 
ráden. Den 17 mars 2005 fattade statsrádet ett 
principbeslut om främjande av användningen 
av trä och träbyggande. Enligt principbeslutet 
är avsikten att främja och stöda ätgärder för

att ersätta icke-fömybara naturresurser med 
fömybara bland annat inom byggandet. Sam- 
tidigt ökas användningen av trä genom inter- 
nationellt samarbete framför allt inom EU och 
Finlands näromräden.

Inom europeiska Unionen förbrukar bygg- 
nadsbeständet enligt uppskattning mer än 40 
procent av energin. Europeiska kommissionen 
har bedömt att det senast är 2010 är möjligt att 
spara upp tili 22 procent av den förbrukning- 
en. Den reviderade energi- och klimatstrategin 
beaktar innehället i EU:s direktiv om ut- 
släppshandeln och Kyotomekanismema. Är 
2003 trädde ett direktiv om byggnaders ener
giprestanda i kraft, och det nationella genom- 
förandet pägär.
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7 Mot en haltbar utveckling
Framskridandet mot en hällbar utveckling 
utvärderades är 2002 under tioärsuppfölj- 
ningskonferensen för hällbar utveckling i 
Johannesburg. Till de primära malen för häll
bar utveckling hör för närvarande hällbar 
produktion och konsumtion, eliminerande av 
fattigdomen samt skydd och hällbar använd- 
ning av naturresursema. Till de viktigaste 
förbindelser som uppnäddes i Johannesburg 
hör beslutet om ett tioärigt ramprogram för 
hällbara produktions- och konsumtionsvanor 
samt de mäl med tidtabeller som uppställde 
för biodiversitet, kemikalier och fiskbeständ. 
FN har deklarerat ärtiondet 2005-2014 tili 
decenniet för utbildning som främjar hällbar 
utveckling. Ocksä Finland är med i utvec- 
klingsarbetet.

Under de senaste tio ären har Europeiska 
Unionen tagit en ledande roll i fräga om att 
främja tanken pä och ätgärder för hällbar 
utveckling. EU ratificerade Kyotoprotokollet 
före toppmötet i Johannesburg. Ett viktigt sätt 
att minska utsläppen av växthusgaser är uts- 
läppshandeln som gäller inom heia EU och 
inleddes i början av är 2005. EU:s strategi för 
hällbar utveckling, som reviderades i juni 
2006, ställer upp mäl för klimatförändring 
och ren energi, trafik, utnyttjande av natur- 
resurser, miljöhälsa, social utslagning samt 
global fattigdom och utveckling. Europeiska 
unionens miljöprogram har syftet att främja 
en hällbar utveckling och bidra tili genomfö- 
randet av en hällbar utveckling i Europa. 
EU:s kemikalielagstiftning väntas träda i 
kraft under är 2007.

Finlands nya strategi för hällbar utveckling 
blev klar i juni 2006. Strategin är förenlig 
med helhetssynen pä hällbar utveckling enligt 
Europeiska Unionen och Lissabonstrategin. I

bakgrunden tili strategin finns tre centrala 
utmaningar för utvecklingen: klimatförändrin- 
gen, globaliseringen och förändringen i be- 
folkningsstrukturen. Visionen i strategin är att 
öka välfärden inom ramen för naturens bärk- 
raft säväl nationeilt som globalt och tidsmäs- 
sigt spänner Visionen över mer än en generati- 
on. Flur arbetet mot mälen framskrider och 
hur mälen näs följs upp med hjälp av ett antal 
indikatorer, som för närvamade utvecklas och 
uppdateras inom ramen för det nationella in- 
dikatomätverket. Att skapa en helhetsbild av 
miljöns tillständ och de hotande utvecklings- 
riktningama är en av de stora utmaningama 
under de närmaste ären. I Finland fortsätter 
man under de närmaste ären med att utveckla 
metoder för uppföljning av miljöns tillständ.

Finlands regeringsprogram strävar ocksä 
efter att främja en hällbar utveckling och ett 
praktiskt genomförande av ätgärdsprogram- 
met frän mötet i Johannesburg. Mälet är att 
öka effektiviteten i användningen av material 
och energi i alla delar av produktemas livsba- 
na. Som en del av detta mäl färdigställdes är 
2005 ett nationeilt program för hällbar kon
sumtion och produktion. Programmet inne- 
häller en uppräkning av de tilläggsätgärder 
och miljöpolitiska insatser, som krävs för att 
Finland skall bli ett eko-effektivt samhälle. I 
programmet uppställs som mäl att eko- 
effektiviteten i Produktionen i Finland ökar 
över heia produktionskedjan och att den i 
framtiden häller toppnivä i världen. Samtidigt 
uppstär nya möjligheter tili affärsverksamhet 
och arbetsplatser i branscher som skapar väl- 
färd och miljöinnovationer. Programförslaget 
innehäller sammanlagt 73 ätgärdsförslag som 
omfattande tangerar de olika samhälleliga 
sektorema.
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Regeringen behandlade fern av förslagen i 
april 2006. Hällbar konsumtion och produk
tion främjas genom beredning av längsiktiga 
ekonomiska styrmedel. Med hjälp av verk- 
samhetsplaner ingriper man i miljöeffektema 
av den offentliga upphandlingen. En utred- 
ning görs om att inrätta ett servicecenter som 
erbjuder företag och konsumenter Service och 
rädgivning om materialeffektivitet. Man för- 
söker päverka produkters och tjänsters miljö-

egenskaper och utveckla nya tjänster som 
sparar miljön. Det sista fÖrslaget som togs upp 
var en s.k. dialogprocess, dvs. en dialog mel- 
lan olika intressegrupper med malet att kom- 
ma överens om praktiska mal för materialef
fektivitet och energiprestanda samt for fbre- 
byggande av uppkomsten av avfall. Malet är 
att eko-effektiviteten i Produktionen i Finland 
i framtiden stiger över heia produktkedjan och 
att eko-effektiviteten är pä toppnivä i världen.
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Finlands viktigaste avtal om skydd av naturresurserna och 
miljön
A vtal M àl G en o m fö ran d e

Klimatförändring
•  FN:s ramavtal om

klimatförändringen 1992 (Rio 
de Janeiro)

Malet är att stabilisera halten av 
växthusgaser i atmosfären pà en 
trygg nivâ.

Klimatavtalet trädde i kraft är 1994 
(ändrades är 1998).

•  Kyotoprotokollet 1997 I Kyotoprotokollet förbinder sig 
industrilânderna att senast 2008 - 
2012 minska sina utsläpp av 
växthusgaser med sammanlagt 5 
procent frân 1990 ârs nivâ. Enligt 
EU:s interna bördefördelning är 
Finland skyldigt att under 
âtagandeperioden 2008-2012 hàlla 
sina utsläpp pâ 1990 ârs nivâ.

Protokollet har ratificerats av 163 
stater och EG. Protokollet trädde i 
kraft 16.2.2005. A r 2005 var 
Finlands utsläpp av växthusgaser 
enligt förhandsuppgifterna i stört 
sätt pä samma nivä som basäret 
1990.

Ämnen som bryter ned 
ozonskiktet
•  W ienkonventionen om skydd 

av ozonskiktet 1985 (Wien)
•  Montrealprotokollet 1987

Malet är att upphöra att använda 
ämnen som bryter ned ozonskiktet 
i stratosfären.

W ienkonventionen har ratificerats 
av 190 stater och EG, 
Montrealprotokollet av 189 stater 
och EG. Produktionen, 
förbrukningen, användningen, 
importen och exporten av ämnen 
som bryter ned ozonskiktet 
begränsas genom E lks  förordning 
2037/2000 och statsrädets beslut 
262/1998.

Konvention om internationell 
handel med vilda djur och 
växter
(CITES) 1973 (Washington)

Malet är att réglera den Internatio- 
nella handeln med hotade arter och 
produkter som är tillverkade av 
sâdana.

Konventionen har ratificerats av 
169 stater, inte av EG. 
Konventionen genomförs med hjälp 
av Europeiska unionens räds 
förordning 338/1997 och med flera 
av kommissionens förordningar.
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Biologisk mángfald
•  Konventionen om biologisk 

mángfald 1992 (Rio de 
Janeiro)

Avtal_______ _______ Mal

Málet är att skydda världens 
ekosystem, djur- och växtarter och 
deras genetiska mángfald, att 
säkerställa en hállbar användning 
av dessa samt en rättvis fördelning 
av nyttan av de genetiska 
faktorerna.

Genomförande

Konventionen har undertecknats av 
167 stater och EG samt ratificerats 
av 188 stater och EG. Finland 
ratificerade konventionen är 1994. 
Den vetenskapliga utvärderingen 
av Finlands nationella 
handlingsprogram för biologisk 
mängfald (1997-2005) blev klar i 
början av är 2005. Som uppföljning 
tili denna har Finlands strategi och 
handlingsprogram för skydd av 
naturens mängfald och en hällbar 
användning av naturen (2006- 
2016) beretts. Strategin och 
handlingsprogrammet förs tili 
statsrädsbehandling hösten 2006.

• Cartagenaprotokollet om 
biosäkerhet 2000 
(Cartagena)

Farligt avfall
•  Konvention om kontroll av 

gränsöverskridande 
transporter och slutligt 
omhändertagande av farligt 
avfall 1989 (Basel)

Málet för protokollet är att 
säkerställa en trygg internationell 
transport av gentekniskt ändrade 
levande organismer (GMO) med 
tanke pä säväl den biologiska 
mängfalden som människans 
hälsa.

Málet är att miljöaspekter beaktas 
vid transport av farligt avfall över 
landgränser; uppkomsten av avfall 
reduceras och man strävar efter att 
utnyttja och behandla avfallet sá 
närä uppkomstplatsen som möjligt.

Cartagenaprotokollet trädde i kraft 
11.9.2003. Det har undertecknats 
av 102 stater och EG samt 
ratificerats av 131 stater (inkl. 51 
stater som inte undertecknat) och 
av EG. Finland ratificerade 
protokollet 9.7.2004. EG:s GMO- 
lagstiftning har i fräga om GMO- 
export kompletterats med EG:s s.k. 
exportförordning 1946/2003.

Baselkonventionen har under
tecknats av 170 stater och EG 
samt ratificerats av 167 stater och 
EG. I och med konventionen har 
kontrollen av transport av problem- 
avfall forbattrats. Samtliga EU- 
lander har forbjudit transport av 
problemavfall fran industrilander till 
utvecklingslander. Finland har 
deltagit i utvecklandet av 
utvecklingslandernas beredskap att 
hantera problemavfall.

Protokoll om ansvar och 
skadeersättning 1999 (Basel)

Málet för protokollet är att den 
skadelidande fár ersättning för den 
skada transporten av problemavfall 
orsakar för egendom och att miljön 
áterstálls.

Protokollet om ansvar och 
skadeersättning har undertecknats 
av 13 stater, inte av EG, och 
ratificerats av 7 stater. Protokollet 
har inte ännu trätt i kraft.
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A vta l M al G en o m fö ran d e

Persistente organiska förenin- 
gar
•  Avtal om persistente or

ganiska föreningar (POPs) 
2001 (Stockholm)

Malet är att upphöra med Produk
tionen och användningen av tio 
bekämpningsmedel och industri- 
kemlkalier samt att begränsa 
dioxin- och furanutsläppen.

Avtalet trädde i kraft 17.5.2004. 
Avtalet har undertecknats av 150 
stater och EG samt ratificerats av 
124 stater och EG. Finland 
ratlficerade avtalet 3.9.2002 och 
EG 16.11.2004. Inom gemen- 
skapen har avtalet verkställts med 
Europeiska parlamentets och 
rädets förordning 850/2004.

Handel med farliga 
kemikalier
•  Avtal om förfarandet med ett 

förhandsgodkännande i fräga 
om vissa internationellt 
marknadsförda farliga 
kemikalier ooh 
bekämpningsmedel (PIC), 
1998 (Rotterdam)

Export av de farliga kemikalier och 
bekämpningsmedel som anteck- 
nats i avtalet är tilläten endast med 
ett förhandstillständ frän 
Importlandet. Importlandet kan 
ocksä vägra att ta emot 
kemikalierna. Avtalet omfattar 39 
kemikalier eller kemlkallegrupper.

Avtalet trädde i kraft 24.2.2004. 
Avtalet har undertecknats av 72 
stater och EG samt ratificerats av 
107 stater och EG. Finland 
ratificerade avtalet 4.6.2004 och 
EG 22.12.2002.

Konvention om längväga 
gränsöverskridande luft- 
föroreningar (Genève, 1979).

Protokoll om minskning av uts- 
läppen av eller begränsning av 
användningen av olika ämnen:

Konventionen är ett av de vikti- 
gaste internatlonella miljöavtalen, 
och har malet att skydda miljön och 
männlskors hälsa Over statsgrän- 
serna.

Ar 1979 undertecknades konven- 
tionen av 31 stater och EG. Kon
ventionen har ratificerats av 49 
stater och EG. Finland ratificerade 
konventionen 15.4.1981.

• Flyktiga organiska föreningar 
(VOCs) (Genève, 1991)

Malet är att minska utsläppen av 
flyktiga organiska föreningar med 
30 procent frän 1988 ärs nivä se- 
nast är 1999.

Protokollet har undertecknats av 22 
stater och EG samt ratificerats av 
21 stater. Ar 2004 var Finlands 
utsläpp 38 procent mindre än är 
1988.

• Svavel (Oslo, 1994) Pä läng sikt är mälet att svavelut- 
släppen inte pä nägot omräde 
överskrider gränsen för kritisk be- 
lastning. Finland förband sig att 
senast är 2000 minska svavelut- 
släppen med 80 procent frän 1980 
ärs nivä.

Protokollet har undertecknats av 27 
stater och EG samt ratificerats av 
26 stater och EG. Ar 2005 var 
Finlands utsläpp 87 procent mindre 
än är 1980.
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Avtal ! Mal ' Genomforande
• Kväveoxider (Sofia, 1988) Det allmänna malet är att i första 

skedet frysa utsläppen av kväve
oxider. Det vanligaste jämförelse- 
äret är 1987.

Protokollet har undertecknats av 25 
stater och ratificerats av 29 stater 
och EG. Finland forband sig att 
senast vid utgangen av ar 1994 
frysa utslappen av kvaveoxider pa 
1987 ars nlva. A r 2005 var Fin- 
lands utslapp 35 procent mindre an 
ar 1987.

• Tungmetaller (Arhus, 1998) Malet är att minska utsläppen av 
kvlcksilver, bly och kadmlum tili en 
lägre nlvä än är 1990.

Protokollet tradde i kraft 
29.12.2003. Det har undertecknats 
av 35 stater och EG samt ratifice
rats av 27 stater och EG. Finland 
ratlficerade protokollet 20.6.2000 
och EG 3.5.2001. A r2004  var 
Finlands kvicksilverutslapp 32, 
kadmiumutslappen 76 och blyuts- 
lappen 92 procent mindre an ar 
1990.

• Persistenta organiska 
föreningar (POPs) (Arhus, 
1998)

Malet är att minska eller upphöra 
med användningen av persistenta 
organiska föreningar. I fräga om 
utsläppen av dioxin, furan och 
PAH-förenlngar samt 
hexaklorbenzen är malet en 
minskning tili en lägre nivä än är 
1994.

Protokollet tradde i kraft 
23.10.2003 . Det har undertecknats 
av 35 stater och EG samt ratifice
rats av 24 stater och EG. Finland 
ratificerade protokollet 3.9.2002 
och EG 30.4.2004. Ar 2004 var 
Finlands dioxin- och furanutslapp 
mindre an ar 1994. Utslappen av 
PAFI-foreningar var storre an ar 
1994.

• Begränsning av försurning, 
eutrofiering och marknära 
ozon (Göteborg, 1999)

Mälet är att minska utsläppen av 
svavel, kväveoxider, ammoniak 
och flyktiga organiska föreningar 
(VOC) sä att de frän och med är 
2010 permanent är lägre än de 
maximiutsläpp som fastslogs i 
protokollet. Finlands största tlllätna 
utsläpp efter är 2010 är 116 000 
ton svavel, 170 000 ton kvävoxider, 
130 000 ton VOC och 31 000 ton 
ammoniak.

Protokollet tradde i kraft 17.5.2005. 
Det har undertecknats av 31 stater 
samt ratificerats av 19 stater och 
EG. Finland ratlficerade protokollet 
23.12.2003 och EG 23.6.2003. Ar 
2004 var Finlands utslapp av 
svaveldloxid 83 500 ton, utslappen 
av kvavedioxid 204 700 ton, 
utslappen av VOC 140 300 ton och 
utslappen av ammoniak 33 300 
ton.
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Avtal Mal Genomförande
In fo rm a tion  och deltagande
• Konvention om allmänhetens 

tillgäng tili miljöinformation 
ooh deltagande i besluts- 
fattande p i  miljöomrädet 
samt rättsllg prövning av 
miljöfrägor (Arhus, 1998)

Malet är att garantera 
medborgarna tillgäng tili 
information och möjlighet tili 
deltagande i beslutsfattande samt 
rätten att söka ändring i och 
anhängiggöra ärenden i 
miljöfrägor.

Konventionen trädde i kraft 
30.10.2001. Den har undertecknats 
av 39 stater och EG samt 
ratificerats av 38 stater (inkl. 6 
stater som inte undertecknat) och 
EG. Finland ratificerade 
konventlonen 1.9.2004 och EG 
17.2.2005. Finlands lagstiftning 
uppfyller tili största delen kraven i 
konventionen. I början av är 2005 
levererade Finland den första 
nationella rapporten om 
verkställande av konventlonen tili 
parternas andra officiella konferens 
i maj 2005.

• Protokoll om register over 
utsläpp av föroreningar och 
transport av föroreningar 
(PRTR) (Kiev, 2003)

Malet är att förbättra tillgängen tili 
information i miljöfrägor med hjälp 
av ett integrerat register över 
utsläpp och transporter.

Protokollet har undertecknats av 36 
stater och EG. En av under- 
tecknarna och EG har nyligen 
ratificerat protokollet.

M iljökonsekvensbedöm n ing
• Konvention om bedömning 

av gränsöverskridande miljö- 
konsekvenser(Esbo, 1991)

Malet är miljökonsekvensbe
dömning i fräga om projekt som har 
betydande skadliga gränsöver
skridande konsekvenser samt 
förebyggande och begränsning av 
skadorna innan beslut om sädana 
projekt fattas.

Konventionen trädde i kraft är 
1997. Vid utgängen av är 2005 
hade den ratificerats av 40 stater 
och EG. Finland har tillämpat 
konventlonen pä tio projekt och 
varit mottagande part sex gänger.

• Protokoll om strategisk 
miljöbedömning (Catvat, 
2003)

Malet är bedömning av 
miljökonsekvenserna av planer och 
program samt i tillämpliga delar 
verksamhetsprinciper och stad- 
ganden som sannolikt orsakar 
avsevärda miljökonsekvenser samt 
ytterligare allmänhetens 
deltagande I beredninqen.

Protokollet har undertecknats av 36 
stater och EG samt ratificerats av 4 
stater. Finland ratificerade 
protokollet som första stat 
18.4.2005.
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Genomförande

Skydd av Östersjön
•  Helsingforskonventionen om 

skydd av Östersjöomrädets 
marina miljö 1992

Avtal

•  Östersjöprogrammet 1992

Mal

Malet är att förebygga och stoppa 
föroreningen av Östersjön för att 
främja dess ekologiska äter- 
hämtning och bevara dess 
ekologiska balans.

Malet är att eliminera den varsta 
punktbelastningen och diffusa 
belastningen pä Östersjön.

Den nya konventionen trädde i 
kraft 17.1.2000 och ändringarna i 
bilagorna III och IV gällande 
förebyggande av belastningen frän 
jordbruket och arrangerandet av 
mottagningen av avfall frän fartyg 
trädde i kraft 31.12.2000.

Programmet genomförs genom 
nationeilt tillständsförfarande samt 
bi- och multilateralt samarbete, 
speciellt inom näromrädessam- 
arbetet.

•  Helcom-rekommen- 
dationerna och minister- 
deklarationerna 1988, 1998 
ja 2003

Malet är att senast är 2005 minska 
belastningen av näringssalter och 
tungmetaller samt persistenta eller 
giftiga organiska ämnen med 50 
procent frän 1987 ärs nivä. 
Insatserna inriktas pä fyra 
prioritetsomräden, som är 
eutrofiering, naturskydd och den 
minskande biodiversiteten, 
skadliga ämnen i den marina miljön 
samt miljökonsekvenserna av 
sjöfarten.

Genomförs med hjälp av ett 
mälprogram för vattenvärd 2005, 
som godkänts av statsrädet, ett 
handlingsprogram för vattenvärd tili 
är 2005, som godkänts av 
miljöministeriet, och ett 
handlingsprogram för skydd av 
Östersjön och insjövattnen samt 
med hjälp av EU-förordningar. 
Ytterligare är statsrädets 
principbeslut om riktlinjerna för 
vattenvärden tili ä r2015  under 
beredning.
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Statistikbilaga
1. Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och de nya 

EU-länderna (1950=100)

Â r Världen EU15 Nya EU- 
länderna

1950 100 100 100
1955 109 103 107
1960 120 107 114
1965 132 111 119
1970 147 115 123
1975 162 118 127
1980 176 120 132
1985 192 121 *135
1990 209 123 138
1995 225 126 138
2000 241 128 137
2005 256 129 136
2010 271 130 135
2015 286 130 133
2020 299 130 132
2025 312 130 129
2030 323 130 127
2035 333 129 124
2040 341 128 120
Kalla: European Environmental Agency. EEA Signals 2004.

2. Index för miljöprestationer (EPI 2006) i vissa lânder

Land Index Land Index

Nya Zeeland 88,0 Norge 80,2
Sverige 87,8 Grekland 80,2
F in land 87,0 Italien 79,8
Tjeckien 86,0 Tyskland 79,4
Storbritannien 85,6 Spanien 79,2
Österrike 85,2 Slovakien 79,1
Danmark 84,2 Nederländerna 78,7
Kanada 84,0 Förenta staterna 78,5
Malaysia 83,3 Ryssland 77,5
Irland 83,3 Ungern 77,0
Portugal 82,9 Polen 76,2
Frankrike 82,5 Belgien 75,9
Island 82,1 Kina 56,2
Japan 81,9 Indien 47,7
Schweiz 81,4
Kalia: Pilot 2006 Environmental Performance Index. http://www.yale.edu/epi/2006EPI_Report_Full.pdf
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3. Utvecklingen av Finlands reellä BNP samt energi- och materialförbrukningen

Är Bruttonational- 
produkten 
tili 2000 ârs priser 
(mrd. euro)

Material-
förbrukning

(milj. ton)

Energi- 
förbrukning 
total 
1000 toe

1980 80,8 163,6 22 623
1981 81,8 158,2 22 430
1982 84,3 164,1 22 038
1983 86,8 179,4 22 504
1984 89,4 181,1 23 417
1985 92,4 188,1 25 007
1986 94,8 183,3 24 803
1987 98,2 194,5 26 279
1988 103,2 194,8 26 573
1989 108,8 218,6 26 727
1990 108,9 210,1 27 296
1991 102,1 191,9 26 858
1992 98,2 187,4 26 518
1993 97,3 179,4 27 243
1994 100,8 192,7 29 135
1995 104,8 193,7 28 606
1996 108,7 189,1 29 898
1997 115,3 199,7 30 749
1998 121,2 210,7 31 277
1999 126,0 217,0 32 015
2000 132,3 215,7 31 693
2001 135,8 217,7 32 805
2002 138,0 220,9 33 696
2003 140,4 229,8 35 538
2004 145,4 230,8 35 494
2 0 0 5 ) 149,6 230,2 32 440
Kalla: Statistlkcentralen; Nationalräkenskaper, Undersökningar231 och Energistatistik 2005, samt H IM ; Energlöversikt.

’’ = preliminär uppgif.
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4. Utvecklingen av Finlands reellä BNP och utsläppen tili luft

Ar BNP tili 2000 
àrs priser 

(md euro)

Koldioxid- 
utsläpp**) 
(mn ton)

Svaveldioxid- 
utsläpp 

(tusen ton)

Kväveoxid- 
utsläpp 

(tusen ton)

1980 80,8 54 583 284
1981 81,8 45 534 286
1982 84,3 43 483 261
1983 86,8 43 371 249
1984 89,4 44 367 246
1985 92,4 50 382 263
1986 94,8 49 331 265
1987 98,2 52 327 276
1988 103,2 52 302 279
1989 108,8 52 244 288
1990 108,9 54 273 298
1991 102,1 53 200 273
1992 98,2 52 152 266
1993 97,3 53 133 267
1994 100,8 59 121 267
1995 104,8 56 101 245
1996 108,7 61 105 250
1997 115,3 60 102 243
1998 121,2 57 94 228
1999 126,0 57 88 222
2000 132,3 55 80 209
2001 135,8 61 91 211
2002 138,0 62 88 211
2003 140,4 70 101 218
2004 145,4 67 84 205
2005*’ 149,6 54 73 180
*) = preliminar uppgift. **) = av fossila bränslen och torv. 
Kalla: Statistikcentralen.
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5. Finlands utsläpp av växthusgaser áren 1990-2004 och den strategiska linjen 
tili ár 2012 (miljoner ton koldioxidekvivalenter)

:Âr K o ld iox id Metan D ikväveoxid F-gaser T o ta lt S tra teg isk  lin je  1

1990 56,7 6,3 8,0 0,1 71,1 -

1991 55,5 6,3 7,3 0,1 69,2 -
1992 54,5 6,3 6,7 0,0 67,6 -
1993 56,2 6,3 6,9 0,0 69,4 -
1994 61,6 6,3 7,0 0,0 74,8 -
1995 58,1 6,1 7,2 0,1 71,5 -
1996 63,9 6,0 7,1 0,1 77,2 -
1997 62,6 6,0 7,1 0,2 75,9 -
1998 59,2 5,8 7,0 0,3 72,2 -
1999 58,8 5,6 6,9 0,4 71,7 -
2000 57,1 5,4 6,9 0,6 70,0 -
2001 62,6 5,3 6,8 0,7 75,4 -
2002 65,0 5,1 6,9 0,5 77,5 -
2003 73,1 4,9 7,0 0,7 85,7 -
2004 69,1 4,7 6,9 0,7 81,4 -
2005 70,6
2006 81,9
2007 83,3
2008 84,6
2009 86,8
2010 85,4
2011 80,6
2012 78,3
-  = inte i bruk. .. = uppgift saknas. *) = prognos. Kalla: Statistikcentralen, http://www.stat.fi/til/khki/index.html

6. EU-ländernas avstánd till Kyotomálet àr 2002 (procent)

Spanien 30,0 F in land 7,0 Tjeckien -21,0
Portugal 25,0 Nederländerna 4,0 Slovakien -24,0
Irland 21,0 Slovenien 3,7 Ungern -27,0
Österrike 16,0 Luxemburg 2,0 Polen -29,0
Italien 13,0 Frankrike -2,0 Estland -50,0
Danmark 12,0 Sverige -6,0 Litauen -55,0
Grekland 11,0 Tyskland -6,0 Lettland -58,0
Belgien 7,0 Storbritannien -7,0
Kalla: European Environmental Agency.

7. Fördelningen av elproduktionen efter energikälla ár 2005 (procent)

Kärnkraft 26,3 Torv 5,3
Stenkol 8,2 Nettoimport 20,0
Vattenkraft 16,0 Olja 1,8
Naturgas 10,5 Avfallsbränslen 1,2
Biobränslen 10,5 Vind 0,2

Kalia: Adato Energia Oy.
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8. Totalförbrukningen av energi i EU25-länderna per BNP-enhet är 2004

Land Tptalförbrukning av 
energi ktoe/1000 euro

Land Totalförbrukning av 
energi ktoe/1000 euro

Estland 1140 Spanien 223
Litauen 1136 Sverige 218
Slovakien 854 Belgien 208 .
Tjeckien 852 Storbritannien 207
Lettland 696 Nederländerna 203
Polen 597 Luxemburg 194
Ungern 531 Italien 189
Slovenien 329 Frankrike 186
Malta 292 Tyskland 159
Finland 274 Irland 157
Cypern 262 Österrike 146
Grekland . 240 Danmark 120
Portugal 240 EU-25 204
Kalla: Eurostat.

9. Andelen elektricitet som producerats med förnybar energi av förbrukningen 
är 2004 och mälet för är 2010 (procent)

Land Ar 2004 Mäl för Land Ar 2004 Mal för
är 2010 är 2010

Österrike 58,8 78,1 Tyskland 9,7 12,5
Sverige 46,1 60,0 Storbritannien 3,7 10,0
Lettland 47,1 49,3 ' Nederländerna 5,7 9,0
Portugal 24,4 39,0 Tjeckien 4,0 8,0
Slovenien 29,1 33,6 Polen 2,1 7,5
Finland 28,3 31,5 Litauen 3,5 7,0
Slovakien 14,3 31,0 Belgien 2,1 6,0
Spanien 18,2 29,4 Cypern 0,0 6,0
Danmark 27,0 29,0 Luxemburg 3,3 5,7
Italien 15,9 25,0 Estland 0,6 5,1
Frankrike 12,9 21,0 Malta 0,0 5,0
Grekland 9,5 . 20,1 Ungern 2,3 3,6
Irland 5,1 13,2 EU-25 13,7 21,0
Kalla: Eurostat. • ■

10. Andelen elektricitet som producerats i kombinerad produktion av ei och värme
(CHP) av den totala elproduktionen i EU25-länderna är 2002 (procent)

Land Produktion 2002 Land Produktion 2002 Land Produktion 2002
Danmark 49 Estland 11 Slovenien 6
Finland 38 Portugal 10 Storbritannien 5
Lettland 38 Tyskland 10 Frankrike 4
Nederländerna 30 Litauen 10 Irland 3
Ungern 22 Luxemburg 8 Grekland 2
Slovakien 18 Spanien 8 Cypern
Tjeckien 17 Belgien 8 Malta'
Polen 16 Italien 7 EU-25 10
Österrike 14 Sverige 7
Kalla: Combined Heat and Power (CHP) Plant Statistics in the EU 2000, Eurostat. . .  = uppgift saknas.
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11. Finlands svaveldioxidutsläpp och utslappsmálet för ár 2010
(tusen ton svaveldioxid)

Â r V äg tra fik  : A nnan tra fik , 
a rbe tsm ask iner

Energi-
p roduk tion

Indus tri-
p rocesse r

T o ta lt

1980 8,9 4,0 274,0 296,0 582,9
1981 8,6 4,1 223,0 298,0 533,7
1982 8,4 4,1 122,0 348,0 482,5
1983 8,1 4,0 87,0 272,0 371,1
1984 7,9 4,1 97,0 258,0 367,0
1985 7,7 4,2 110,0 260,0 381,9
1986 7,3 4,2 87,0 232,0 330,5
1987 7,1 4,3 97,0 219,0 327,4
1988 6,3 4,4 81,0 210,0 301,7
1989 6,6 4,4 80,0 153,0 244,0
1990 5,3 4,4 114,5 148,9 273,1
1991 4,8 4,4 108,1 82,5 199,8
1992 4,7 4,3 76,2 67,1 152,3
1993 3,8 4,4 68,1 56,2 132,5
1994 2,2 4,6 62,3 51,6 120,7
1995 1,8 4,4 51,1 43,2 100,5
1996 1,2 4,4 57,6 41,5 104,7
1997 0,4 4,6 55,9 41,5 102,4
1998 0,3 4,5 47,2 41,8 93,8
1999 0,3 4,5 43,6 40,0 88,4
2000 0,2 4,6 38,2 36,7 79,7
2001 0,2 4,3 52,9 33,2 90,6
2002 0,2 4,4 52,9 30,7 88,2
2003 0,1 4,3 66,7 29,7 100,8
2004 0,1 2,5 53,8 27,2 83,6
2005'’ 73,0

2010**’ 110,0

.. = uppgift saknas *) = preliminar uppgift. **) = mál.
Kalla: Miljöministeriet; Finlands miljöcentral och Statistikcentralen.

75



12. Finlands kväveoxidutsläpp och utslappsmálet för ár 2010 (tusen ton)

A r Vägtrafik A nnan tra fik , 
a rbetsm ask iner

Energi-
p roduktion

Industri-
processer

T o ta lt

1980 126,9 40,7 90,0 26,0 283,7
1981 127,3 41,8 86,0 31,0 286,0
1982 127,4 42,2 42,0 49,0 260,7
1983 127,6 41,7 36,0 44,0 249,3
1984 128,2 43,1 34,0 41,0 246,3
1985 129,4 44,8 47,0 42,0 263,1
1986 131,6 45,2 45,0 43,0 264,8
1987 132,5 47,8 52,0 44,0 276,4
1988 135,3 48,8 51,0 44,0 279,1
1989 137,7 : 51,0 53,0 46,0 287,7
1990 134,3 52,0 73,8 38,1 298,2
1991 123,8 51,7 62,6 35,0 273,1
1992 119,0 50,3 61,7 35,3 266,3
1993 115,5 50,7 65,2 35,9 267,4
1994 110,7 51,8 66,3 38,3 267,2
1995 106,3 50,3 52,2 36,5 245,3
1996 100,7 51,7 61,9 35,3 249,6
1997 95,2 53,3 58,2 35,8 242,5
1998 89,3 51,2 50,4 37,0 227,9
1999 84,3 51,1 47,3 38,9 221,6
2000 78,5 50,4 42,8 37,1 208,8
2001 73,9 48,0 57,8 30,9 210,6
2002 69,8 47,3 62,3 31,0 210,5
2003 66,2 46,3 73,2 32,2 218,0
2004 61,4 44,3 66,1 32,9 204,7
2005*) 180,0

2010**) 170,0
.. = uppgift saknas. *) = preliminar uppgift. **) = mál. 
Kalla: Miljöministeriet, Finlands mlljöcentral och Statistikcentralen.
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13. Massa- och pappersindustrins produktion och belastning pá vattendrag (ton per ár)

A r Pappers- och 
ka rtongp roduk tion

C ellu losa-
p roduk tion

Kem isk syre- 
fd rb rukn ing

O rgan isk t 
bundet k lo r

F os fo r

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 9 145 000 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 12 149 000 6 620 000 227 000 1 300 228
1998 12 704 000 6 718 000 217 000 1 144 233
1999 12 947 000 6 977 000 205 267 1 127 225
2000 13 509 000 7 101 000 199 769 990 202
2001 12 503 000 6 548 000 178 246 949 206
2002 12 776 000 7 143 000 182 354 1 142 193
2003 13 059 000 7 350 000 189 095 1 164 209
2004 14 036 000 7 783 000 181 719 1 129 182
2005 12 391 000 6 773 000 155 140 1 019 165
Kalla: Skogsindustrin rf.; Ärsbäcker över miljovárden.

14. Massa- och pappersindustrins produktion och utsläpp till luft (ton per ár)

A r Pappers- och 
ka rtongp roduk tion

C e llu losa-
p ro du k tion

Svave ld iox id Kväveoxider P artik la r

1990 8 958 000 5 093 000 24 100 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 19 100 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 5 797 000 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 6 219
1999 12 947 000 6 977 000 5 521 23 169 6 109
2000 13 509 000 7 101 000 5 178 22 351 5 809
2001 12 503 000 6 548 000 5 279 19 656 4 433
2002 12 776 000 7 143 000 5 649 21 269 4 614
2003 13 059 000 7 350 000 5 791 21 257 5 309
2004 14 036 000 7 783 000 5 516 22 041 5 932
2005 12 391 000 6 773 000 4 508 19 190 4 820
Kalla: Skogsindustrin rf.; Arsböcker över miljovárden.
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15. Insamling av returpapper i EU15-länder är 2004

Land Insam lingsgrad (%)

Irland 77
Tyskland 74
Nederländerna 73
F in land 71
Schweiz 70
Sverige 70
Österrike 63
Belgien 61
Frankrlke 58
Danmark 57
Storbritannlen 57
Spanien 55
Ungern 50
Italien 49
Slovakien 49
Kalla: CEPI. Annual statistics 2005. http://www.cepi-eurokraft.org/

16. Utveckling av prestationer i kollektiv- och personbilstrafik 
(miljoner personkilometer)

A r P ersontra fik
to ta lt

P ersonb ila r M oto rcyk la r K o lle k tiv tra fik

1980 48 058 34 800 800 12 458
1981 49 262 35 900 800 12 562
1982 51 002 37 500 800 12 702
1983 53 046 39 300 800 12 946
1984 54 971 41 200 800 12 971
1985 57 445 43 700 800 12 945
1986 58 252 45 100 800 12 352
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 64 195 50 600 900 12 695
1992 63 797 50 500 900 12 397
1993 62 882 49 700 900 12 282
1994 62 855 49 600 900 12 355
1995 63 479 50 000 900 12 579
1996 - 64 048 50 400 900 12 748
1997 65 820 51 900 900 13 020
1998 67 201 53 300 900 13 001
1999 68 662 54 900 900 12 862
2000 69 653 55 700 900 13 053
2001 70 802 57 000 900 12 902
2002 72 045 58 300 900 12 845
2003 73 241 59 590 900 12 751
2004 74 749 60 940 900 12 909
2005 75 781 61 910 900 12 971
Källor: VR-Group Ab, Helsingfors stads trafikverk, Vägförvaltningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket.
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17. Utveckling av utsläpp frán vägtrafik och prognos tili ár 2015 (tusen ton)

Ar Kolmonoxid
(CO)

Kolväten
(HC)

Kväveoxider
(Nox)

Partiklar Koldioxid
(C02)

1980 485,4 64,5 126,9 7,1 7 435

1981 489,9 65,0 127,3 7,4 7 534
1982 492,0 65,6 127,4 7,6 7713
1983 496,6 66,2 127,6 7,8 7 980
1984 497,9 67,0 128,2 8,0 8 227
1985 491,5 66,7 129,4 8,2 8 618
1986 485,7 67,0 131,6 8,4 9 224
1987 485,7 67,8 132,5 8,3 9 688
1988 485,4 69,0 135,3 8,3 10 078
1989 485,6 70,2 137,7 8,1 10 705
1990 469,1 68,0 134,3 7,9 10 872
1991 446,0 64,2 123,8 7,4 10 564
1992 432,5 62,0 119,0 7,1 10 529
1993 414,0 59,4 115,5 7,0 10 058
1994 399,6 57,0 110,7 6,7 10 391
1995 391,0 55,2 106,3 6,4 10 245
1996 378,9 52,6 100,7 6,0 10 179
1997 370,2 50,4 95,2 5,6 10 684
1998 360,4 48,0 89,3 5,1 10 780
1999 349,3 45,5 84,3 4,7 10 942
2000 332,8 42,5 78,4 4,2 10 850
2001 320,3 40,1 73,8 3,9 11 032
2002 304,7 37,5 69,7 3,6 11 256
2003 286,8 34,9 66,0 3,5 11 440
2004 266,3 31,8 61,2 3,1 11 805
2005 243,4 28,9 57,1 2,9 11 795
2006*’ 212,7 25,2 52,1 2,7 11 855
2007*’ 192,2 22,3 47,4 2,5 11 899
2008*’ 174,1 19,6 42,8 2,3 11 951
2009*’ 158,2 17,3 38,8 2,1 12 000
2010*’ 149,6 16,0 35,6 2,0 12 038
2011*’ 144,0 15,3 33,0 1,9 12 054
2012 ) 139,3 14,7 30,7 1,9 12 066
2013*) 135,3 14,2 28,7 1,8 12 085
2014-) 131,1 13,6 26,6 1,7 12 087
2015 1 127,0 13,1 24,8 1,7 12 082
’’= prognos.
Kalla: Statens tekniska forskningsœntral; LIISA-kalkylmodellen. http://lipasto.vtt.fi/lipasto/liisa/paastodata.htm
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18. Konsumentpriserna pä bensin (95E) 15.7.2006 (cent per liter)

Land Raffineri-
pris

Konsument-
pris

Skatter Skatteandel
%

Nederländerna 63 154 91 59,1
Storbritannien 51 141 90 63,8
Belgien 58 141 83 58,9
Danmark 57 139 82 59,0
Italien 59 139 80 57,6
Finland 55 138 83 60,1
Tyskland 53 138 85 61,6
Portugal 56 136 80 58,8
Sverige 55 136 81 59,6
Frankrike 52 132 80 60,6
Luxemburg 58 118 60 50,8
Irland 52 117 65 55,6
Österrike 54 116 62 53,4
Malta 67 116 49 42,2
Spanien 57 113 56 49,6
Tjeckien 52 111 59 53,2
Slovakien 52 110 58 52,7
Ungern 54 110 56 50,9
Grekland 59 108 49 45,4
Polen 53 107 54 50,5
Slovenien 51 104 53 51,0
Cypern 58 101 43 42,6
Litauen 55 99 44 44,4
Lettland 53 96 43 44,8
Estland 52 95 43 45,3
Förenta staterna*) 55 66 10 15,2
*) = 8.7.2006.

Kalla: EU-länderna: EU/Oil Petrolier och Oljebranschens centralförbund; USA: Energy Information Agency. 
http://tonto.ela.doe.gov/oog/info/gdu/gasdiesel.asp

19. Trenden för partikelhalt i stads- 
luften i de största städerna

Ar pm10 pm2,5
1999 100,0 100,0
2000 90,5 92,0
2001 87,3 79,7
2002 98,0 82,4
2003 94„7 84,9
2004 95,7 79,6
Kalla: Meteorologiska institutet.

20. Utvecklingsriktningar för
världsmarknadspriserna pä vissa 
viktiga metaller (1965=100)

Ar Räjärn K oppar B ly Z ink
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 77,0 94,9 75,7 113,4
2006*’ 95,2 102,4 76,5 117,3

*) = I-IV/2006.
Kalla: Förenta nationerna, United Nations Conference on 

Trade and Development -  UNCTAD, Monthly 

Commodity Price Bullets. 
http://www.worldbank.org/prospects/pinksheets/
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21. Utvecklingen av den globala oljeförbrukningen och det reellä 
världsmarknadspriset (US-dollar per fat)

Ar Till gängse 
pris

Till 1996 árs 
realpris

Miljarderton

1970 2,1 7,0 2 254
1971 2,6 8,4 2 377
1972 2,8 8,8 2 556
1973 3,1 8,9 2 754
1974 11,2 27,9 2 710
1975 10,6 23,9 2 678
1976 11,8 25,5 2 852
1977 12,8 26,0 2 944
1978 12,9 24,3 3 055
1979 29,2 49,4 3 103
1980 35,5 52,9 2 972
1981 34,1 46,6 2 868
1982 31,4 41,2 2 776
1983 28,4 36,7 2 761
1984 28,3 35,8 2 809
1985 27,0 33,8 2 801
1986 13,8 17,5 2 893
1987 17,8 22,2 2 949
1988 14,2 17,3 3 039
1989 16,9 19,5 3 088
1990 17,6 19,6 3 136
1991 18,3 19,7 3 134
1992 18,2 19,4 3 165
1993 16,1 17,0 3 135
1994 15,5 16,2 3 192
1995 16,9 17,4 3 235
1996 20,4 20,4 3 316
1997 19,2 19,2 3 388
1998 13,1 11,5 3 398
1999 18,1 14,7 3 469
2000 28,2 26,8 3 504
2001 24,5 23,1 3 554
2002 25,0 23,2 3 855
2003 26,7 24,1 3 935
2004 37,7 29,6 4 109
2005 53,4 44,8 4 752
2006 ' 62,8 51,7
Obs! Det är frágan om Crude petroleum/Dubai, UK Brent och Alaska Average/W.Texas Average, spot, F.O.B.
.. = uppgift saknas. ’’ = l-V/2006.
Kalla: Förenta natlonerna, United Nations Conference on Trade and Development -  UNCTAD, Monthly Commodity Price 

Bulletins.
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22. Utvinning av malm, industrimineraler och kalksten i Finland ären 
1980-2005 (miljoner ton)

Ä r Malm Kalksten Industrim inera le r
1980 10,5 3,1 3,1
1981 9,9 5,0 3,5
1982 9,7 5,5 5,1
1983 9,0 6,0 6,0
1984 9,5 5,6 7,1
1985 8,4 5,8 7,2
1986 6,9 5,0 7,2
1987 6,1 5,0 7,9
1988 6,1 5,4 8,3
1989 5,5 5,5 8,6
1991 5,5 5,3 7,2
1992 4,7 4,4 8,0
1993 4,9 4,1 8,7
1994 4,6 3,9 9,2
1995 3,2 3,4 9,3
1996 3,4 3,4 9,3
1997 3,5 3,7 9,9
1998 3,2 4,0 10,0
1999 3,1 3,9 10,4
2000 3,3 3,8 10,2
2001 2,9 4,1 10,7
2002 3,2 3,7 10,8
2003 3,2 4,0 11,5
2004 3,6 4,1 11,5
2005 3,6 3,8 11,6
Kalla: Bergshantering rf.

23. Användning av jordämnen i Finland 24. Kommunalt avfall som slut-
ären 1990-2004 (miljoner ton) deponerats pä avstjälpnings-

platser (1000 ton)

Ar G rus och sand K rossg rus B ergskross 1997 1 469

1990 51 31 24 1998 1 514
1991 44 26 24 1999 1 446
1992 39 23 24 2000 1 580
1993 31 18 24 2001 1 468
1994 30 20 26 2002 1 498
1995 28 20 28 2003 1 400
1996 27 18 28 2004 1 423
1997 28 20 30 Kalla: Finlands miljöcentral.
1998 32 20 33
1999 35 20 36
2000 32 23 37
2001 30 23 38
2002 29 22 39
2003 31 24 40
2004 31 24 42
Kalla: Suomen Maarakentajien Keskusliitto (SML) ry.
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25. Skogstillväxt och totalavgáng áren 26. Användning av kostgödsel
1980-2005 inom jordbruket (kilogram
(miljoner kubikmeter fast mátt) per odiad ákerhektar)

A r T illvä x t Totalavgáng

1980 66,8 59,7
1981 68,4 56,0
1982 69,4 48,5
1983 70,3 49,4
1984 71,3 52,3
1985 72,3 55,2
1986 73,2 49,6
1987 74,2 54,1
1988 75,2 57,1
1989 76,1 58,7
1990 77,1 55,1
1991 77,7 44,7
1992 78,2 51,0
1993 78,8 53,8
1994 79,3 61,7

1995 79,9 63,6
1996 80,4 59,0
1997 81,0 65,8
1998 81,0-) 69,4
1999 81,O'1 69,4
2000 81,0*’ 70,0
2001 81,0") 67,7
2002 81,0*’ 68,7
2003 81,0-) 69,9
2004 81,0*’ 69,9
2005 81,0'> 67,3

*) = uppskattning.
Kalla: Skogsforskningsinstltutet; rlksskogstaxeringen.

G ods lingsá r
1.7-30.6

Kväve F osfor

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
1990/91 109,4 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 85,0 11,4
1998/99 81,0 11,0
1999/00 84,2 10,4
2000/01 83,2 10,8
2001/02 80,5 10,1
2002/03 80,3 9,9
2003/04 75,6 9,3
2004/05 75,0 9,2
Kalla : JS M  T ike.

27. Användning av bekämpningsmedel inom jordbruket (tusen kilogram verksam
substans)

A r Ogräs A nnat T o ta lt Ä r Ogräs A nnat To ta lt

1990 1 580,1 413,8 1 993,9 1998 843,9 320,3 1 164,2

1991 1 375,4 312,3 1 687,7 1999 790,2 349,9 1 140,1
1992 1 006,7 332,8 1 339,5 2000 862,4 284,9 1 147,3

1993 842,8 364,8 1 207,6 2001 1 120,1 303,1 1 423,2
1994 929,2 342,5 1 271,7 2002 1 277,8 342,4 1 620,2

1995 791,4 244,2 1 035,6 2003 1 339,4 327,2 1 666,6

1996 677,3 234,8 912,1 2004 1 174,2 314,7 1 488,9

1997 733,9 264,5 998,4 2005 1 077,2 353,8 1 431,0

Kalla: EVIRA.
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28. Fosforbelastning pá vattendrag i Finland fràn Industri, samhällen 
och fiskodling (ton)

Â r Industri F iskod ling Sam hällen

1990 702 252 397

1991 583 204 292
1992 501 199 286
1993 417 182 245
1994 378 160 270
1995 358 165 245
1996 282 154 247
1997 273 135 235
1998 263 128 268
1999 250 122 259
2000 231 125 249
2001 234 120 220
2002 225 95 224

2003 230 80 200
2004 207 89 221
2005 195 84 197

’’ = Preliminar uppgift.
Kalla: Finlands miljöcentral.

29. Andelen hotade arter av de undersökta alterna efter organismgrupp
àr 2000 och prognos för ár 2010 (procent)

Â r Stare S torspov Ladusvala Lärka
1983 100 100 100 100
1984 100 103 88 102
1985 113 81 98 76
1986 99 80 113 73
1987 108 67 100 55
1988 100 65 86 57
1989 104 63 77 52
1990 79 63 79 58
1991 113 64 77 40
1992 101 71 82 38
1993 97 67 47 35
1994 104 77 76 33
1995 95 79 81 37
1996 83 70 65 37
1997 98 69 67 37
1998 96 72 69 31
1999 82 69 73 46
2000 84 71 67 31
2001 93 66 87 41
2002 91 72 92 36
2003 82 74 63 45
2004 93 60 64 34
2005 94 55 69 31
Kalla: Naturhistoriska centralmuseet.

84



Naturresursema och miljön 2006  ger en  översik t ö ver u tveck lingen  av n a tu rresu rse rn a  
o ch  tills tá n d e t i m iljön . P ub lik a tio n en  beskriver p rin c ip e rn a  fö r sam spele t m ellan  
sam h ällsek o n o m i och  natur, och  visar h u r  d e tta  sam spel h a r  u tfa llit  i p rak tiken . 
O v ers ik ten  red o g ö r fö r fö rverk ligandet av F inlands m ál fö r h a llb a r u tveckling , och 
besk river u tveck lingen  in o m  de m iljöm ässig t v ik tigaste  sam hällsekonom iska sektor- 
e rn a  n a tu rre su rse rn a  och  n a tu rv ärd en , in d u strin , energ ifö rsö rjn ingen  och  trafiken. I 
en  b ilaga p resen te ras  de  cén tra la  överenskom m elser o m  n a tu rre su rse r och  skydd av 
m iljö  som  F in land  fö rb u n d it sig a t t  följa.
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