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Förord

Ett av de huvudmäl som uppställdes i regeringsprogrammet var att principema för 
en hällbar utveckling skall stärkas pä de olika samhälleliga delomrädena och 
speciellt i fräga om skötseln av naturresursema och miljön. I regeringsprogrammet 
underströks utvecklingen av en ekologisk bokföring inom samhälls- och statseko- 
nomin. Den översikt som nu publiceras med rubriken Naturresursema och miljön 
innebär en fortsättning pä den praxis som infördes är 1995 att göra en bedömning 
av naturresursema och miljön i samband med budgetpropositionen. Avsikten är att 
nästa gäng publicera översikten i samband med statsbudgetpropositionen för är 
1997.

Förenta Nationemas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro är 1992 
godkände bland annat ett omfattande handlingsprogram för miljö och utveckling 
(Agenda 21). Finland har för sin del förbundit sig att följa de beslut som godkändes 
i Rio. Ett fungerande och ömsesidigt päverkande samband mellan miljöpolitik och 
annan politik är nyckeln tili en hällbar utveckling. Om miljön beaktas dä sektorpo- 
litiken inom olika omräden utformas päverkas de grundläggande orsakema tili 
miljöproblem och kan därmed motarbetas effektivt pä förhand.

Översikten har sammanställts av Jukka Hoffren och Leo Kolttola vid Statistik
centralen. Projektet har finansierats av Miljöministeriet. Frän Miljöministeriets 
sida har projektet letts av överdirektör Markku Nurmi, överinspektör Jarmo Muur- 
man och överinspektör Timo Parkkinen. Miljöministeriet och Statistikcentralen 
vill ytterligare tacka konsultativa tjänstemännen Heikki Sourama och Pekka Pel
konen vid Finansministeriet, miljödirektör Veikko Marttila vid Jord- och skogs- 
bruksministeriet och överinspektör Erja Fagerlund vid Handels- och industriminis- 
teriet för värdefulla kommentarer.

Helsingfors i September 1995

Miljöministeriet Statistikcentralen

Miljöminister 
Pekka Haavisto

Generaldirektor 
Timo Relander
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7 Samhällsekonomin och miljön

En hâllbar utveckling som mal
En hâllbar utveckling innebâr att den ekono- 
miska och samhälleliga utvecklingen anpas- 
sas tili de villkor som ställs av miljön och 
naturresursema och att detta görs pâ ett sâdant 
sätt att naturen och möjlighetema tili en hu- 
man utveckling bevaras ocksâ för kommande 
generationer. I denna ôversikt ligger tyngd- 
punkten pâ den ekologiska dimensionen av en 
hâllbar utveckling.

Omvandlad tili bruksregler för naturresurser- 
na innebâr en ekologiskt hâllbar utveckling

1. att de icke-fôrnybara naturresursema inte 
fâr minska snabbare än ersättande fômy- 
bara naturresurser och tekniker utvecklas 
och tas i bruk,

2. att de fômybara naturresursema utnyttjas 
inom gränsema för vad naturen kan produ- 
cera och utan att naturens mângfald mins- 
kar och

3. att miljöbelastningen inte fâr ôverstiga 
miljöns fôrmâga att ta emot och neutralise
ra belastningen.

En hâllbar utveckling förutsätter ett fungeran- 
de samband mellan miljöpolitiken och övrig 
samhällspolitik. Om miljön beaktas dâ sektor- 
politiken inom olika omrâden utformas pâver- 
kas de gmndläggande orsakema tili miljöpro- 
blem och kan motarbetas pâ förhand. Ett sam- 
arbete mellan olika branscher kan résultera i 
effektiva metoder. Samtidigt frâmjas de mil- 
jöpolitiska möjlighetema att genomdriva oli
ka âtgârder genom att dessa förbereds pâ ett 
sâdant sätt att de inte stâr i konflikt med övriga 
samhälleliga mâl. En integrerad miljöpolitik

och övrig samhällspolitik ökar ocksâ välfär- 
den.

Sektorpolitiken pâverkar i mânga fall miljön, 
t.ex. trafik-, energi- och lantbrukspolitiken. 
En snäv sektorpolitik är tili förfäng för bäde 
miljön och samhällsekonomin.

Styrmedel
Det àr i allmánhet betydligt billigare att mot- 
arbeta miljôproblem pâ fôrhand an att répare
ra skadoma i efterhand. Alia miljóskador in- 
gár inte i marknadsprisema. Dárfor racker inte 
marknaden ensam till for att styra verksamhe- 
ten sá att resultatet blir det basta mójliga med 
tanke pâ miljón och samhallsekonomin. Myn- 
dighetema kan pâverka verksamheten pâ 
marknaden och miljôns tillstánd

-  genom lagstiftning
-  genom planering och andra administrativa 

bestámmelser, t.ex. genom att krava miljo- 
konsekvensbedômning av projekt och pla
ner

-  med skatter, avgifter och understod
-  genom att styra bidrag sá att de negativa 

miljoeffektema av olika âtgârder minime
ras

-  genom frivilliga avtal och arrangemang
-  genom att oka kunskapema och medveten- 

heten om miljón och
-  genom intemationellt samarbete.

Rattigheter, praxis och normer som skapats 
genom lagstiftning samt utslàppsbegrâns- 
ningar har varit det traditionella sattet att be- 
akta miljókostnadema i ekonomiska beslut. 
Utover dessa traditionella administrativa me-
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Figur 1. Styrmedlens hierarki
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toder har man allt effektivare börjat söka smi- 
digare sätt säsom skatter, överlätbara ut- 
släppsrätter, miljömärkning och ffivilliga av- 
tal.

I Finland är redan flera olika ekonomiska me- 
del för styming av miljövärden i bruk. Bland 
dessa kan man särskilja skatter pä miljöfarliga 
varor, olika skattestöd och -differentieringar 
som päverkar miljön, en del administrativa 
och kommunala avgifter, finansieringsstöd 
och pantsystemen i anslutning tili ätervinning.

De mest betydande av de ekonomiska styrme- 
del som tillämpas är förknippade med beskatt- 
ningen. En central fräga da miljöskatter tas i 
bruk är vilken skattens styrande inverkan är i 
förhällande tili dess fiskala inverkan. Intäkter- 
na av miljöskatter ger staten en möjlighet att 
sänka andra skatter utan att den totala skatte- 
graden ändras. Da den styrande inverkan inte 
är speciellt kräftig, inbringar miljöskatten 
fortlöpande inkomster ät staten. Ä  andra sidan 
m inskar den fiskala inverkan av en miljöskatt 
med stör styreffekt i det länga loppet.

Alltför höga miljöskatter kan minska den inter- 
nationella konkurrenskraften inom de närings-

grenar där inverkan av miljöskattema är 
störst. Därför är det inte möjligt att allt för 
snabbt flytta tyngdpunkten i beskattningen i 
riktning mot miljöbeskatting. Â andra sidan 
främjar en konsekvent miljöskattepolitik som 
kan förutses pä läng sikt ocksä den industriel- 
la konkurrenskraften.

I tabell 1 finns en förteckning över alla skatter 
och avgifter med tydlig styreffekt. Alla dessa 
syns inte i statsbudgeten. Oljeskyddsavgiften 
samlas in tili en separat fond. Avsikten är att 
fatta beslut om en statlig avfallsavgift i början 
av är 1996. Mänga av dessa skatter och avgif
ter har réglerais pä andra grunder än miljö- 
skydd. I de miljörelaterade skatter och avgifter 
som uppbärs för närvarande är den miljövärds- 
mässiga styrande effekten den viktigasten grun- 
den i skattema pä engängsförpäckningar för al- 
kohol- och läskedrycker, oljeavfallsavgiften, 
vattenskyddsavgiften och oljeskyddsavgiften 
samt i den statliga avfallsavgift som planeras. 
Energibeskattningen utreds noggrannare i ka- 
pitlen energiekonomi och trafik.

Miljöförvaltnirigen i Finland
En förbättring av miljöns tillstand genom lag- 
stiftning och administrativa ätgärder fömtsätter 
en effektiv miljöförvaltning. Miljöförvaltnin- 
gen i Finland reviderades i böijan av mars 1995 
genom att Vatten- och miljöstyrelsen om- 
bildades tili en ny forsknings- och utvecklings- 
central med namnet Finlands miljöcentral. 
Samtidigt samlades den regionala förvaltningen 
av miljöärenden under 13 regionala miljöcen- 
traler genom att vatten- och miljödistrikten samt 
miljöenhetema vid länsstyrelsema samman- 
slogs.

Syftet med revisionen är att uppnä kostnads- 
inbesparingar i och med att verksamheten ef- 
fektiveras och personalen minskas. Finlands 
miljöcentral främjar en hällbar utveckling och

6 ¡¡¡jjl Statistikcentralen



1. Miljörelaterade statliga skatter och avgifter (miljoner mark)

1993 1994 1995 1996
BS BS BS BP

S kattpä engangsförpackningar för
alkoholdrycker 16 48 90 90
Skatt pä engängsförpackningarför läskedrycker 19 16 16 16
Accis pä gödselmedel 516 267 - -

Avgifter för bekämpningsmedel 6 6 6 6
Accis pä elström 656 56 - -

Energiskatter, därav: 8 404 9815 12 500 13 550
K o ld io x id d e l 1 140 1 600 1700
E n e rg id e l - 760 850 900
G ru n d s k a tt 7 915 1 0 050 11723

Oljeavfallsa vgift 21 19 20 20
Skatt pä bilar och motorcyklar 1 609 2 054 3 030 3 600
Charterskatt 111 80 - -

Vattenskyddsavgift 2 2 2 2
Oljeskyddsavgift 34 31 31 31
Fordonsskatt(den s.k. bruksavgiften) - 618 1030 1 040
Statlig avfallsavgift 885 844 890 860
Motorfordonsskatt (den s.k. dieselskatten) - - - 300

Sammanlagt 12 279 13856 17615 19 515

BS = Bokslutet SB = Statsbudgeten BP = Budgetpropositionen -  = inte i användning
.. = uppgiftsaknas

bedriver verksamhet som stöder detta mäl. De 
regionala miljöcentralema övervakar bl.a. att 
villkoren för miljötillständ uppfylls och an- 
svarar för den regionala miljöforskningen och 
uppföljningen av miljöns tillständ. De regio
nala miljöcentralema stöder ocksä kommu- 
nema i skötseln av de miljörelaterade uppgif- 
ter som faller pä kommunema.

Miljövard inom den offentliga 
sektorn
Myndighetema kan förbättra miljöns tillständ 
ocksä genom egna miljövärdsätgärder och en

miljömedveten anskaffningspolitik. Miljö- 
värdskostnadema inom den offentliga förvalt- 
ningen, staten och kommunema uppgick är 
1992 tili 1,5 miljarder mark. Ocksä vissa 
verksamheter som betjänar den offentliga för- 
valtningen kan anses höra tili den offentliga 
sektorn. Dylika verksamheter är t.ex. energi- 
försörjningen tili samhällen (750 miljoner 
mark), som vanligen förs tili industrin och 
avloppsanläggningar för samhällen (1,7 mil
jarder mark), som vanligen förs tili tjänster. 
Sammanlagt är den offentliga sektoms kost- 
nader för miljövärden därmed nästan 4 miljar
der mark, av vilket nästan hälften hänförs tili 
avloppsanläggningar för samhällen.

¡¡¡¡¡I Statistikcentralen 7



2 Industri

Miljö vârdsin veste ring a r
Principen om  en hâllbar utveckling innebär att 
industrin borde producera mera av mindre. 
Detta förutsätter att användningen av naturre- 
surser och energi effektiveras samt att ut- 
släpps- och avfallsmängdema minimeras. En 
förutsättning för detta är att m iljôvârden in
tégreras i industriverksamheten och industri- 
investeringama. Med tanke pâ ett effektivt 
genomförande av industriinvesteringar är det 
viktigt att den administrativa, ekonomiska 
och informativa stymingen av samhället är 
konsekvent.

M iljövärdsinsatsema inom industrin i Finland 
krävde är 1993 totalt investeringar pâ 1,6 mil- 
j arder mark, medan det är 1992 investerades 
1,8 m iljarder mark. Den sänkta volymen av 
miljöinvesteringar är förknippad med den all- 
männa sänkningen av investeringsnivän. Ar

1992 utgjorde miljôvârden 9,8 procent av de 
totala investeringama inom industrin och är
1993 10,1 procent. Av de totala miljövärdsin- 
vesteringama användes 1,02 miljarder mark, 
dvs. 63 procent, för luftvârd och 0,5 miljarder 
m ark, dvs. 33 procent för vattenskydd. In- 
vesteringarna i avfallshantering samt skydd 
av jordmän och grundvatten uppgick tili 56 
miljoner mark, dvs. 3,5 procent. Verksam- 
hetsutgiftema för miljôvârden inom industrin, 
dvs. drifts- och underhällsutgiftema, utgifter- 
na för kontroll och uppföljning, miljöförvalt- 
ningsutgiftema och ersättningama uppgick är 
1993 tili 1,5 miljarder mark.

Den överlägset största andelen av luftvärdsin- 
vesteringama gjordes vid kraftverk. Av dessa 
investeringar inriktades största delen pâ byg- 
gande av avsvavlingsanläggningar. Dessutom 
förbättrades förbränningsprocessema vid 
kraftverk med syftet att minska utsläppen av

Figur 2. M iljövärdsinvesteringar inom industrin
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kväveoxid och partikelutsläppen och utsläp- 
pen av tunga metaller minskades. Enligt pre- 
liminära bedömningar minskade miljö- 
investeringama inom industrin ár 1994.

Avfall och avloppsvatten
Enligt den nya avfallslagen, som trädde i kraft i 
Finland i början av 1994, äläggs företagen att 
bokföra sitt avfall noggrannare än tidigare. Den 
nya lagen har utarbetats utgäende frän princi- 
pema för en hällbar utveckling och den är den 
modemaste avfallslagen i Europa. Ar 1992 upp- 
stod det totalt nästan 16 miljoner ton industriav- 
fall av vilket 9 miljoner ton utnyttjades i olika 
processer inom industrin. Umyttjandegraden 
var därmed 58 procent. Av industriavfallet 
hamnade nästan 2,5 miljoner ton pä avstjälp- 
ningsplatser, 0,6 miljoner ton renades i avlopps- 
reningsverk och 2,4 miljoner ton upplagrades. 
Av de 3 miljoner avfallston som uppstod inom 
energiproduktionen och vattenförsöljningen ut-

nyttjades 23 procent och av de 35,5 miljoner 
ton avfall som gmvdriften gav upphov tili 
künde 27 procent utnyttjas.

Ar 1993 var utgiftema för avfallshantering 
inom industriverksamheten och de utgifter för 
grundvattenskydd och underhäll som förknip- 
pas med avfallshanteringen 350 miljoner 
mark. Investeringama i avfallshantering upp- 
gick ár 1993 till 56,5 miljoner mark.

Det uppstod ungefär 900 miljoner kubikmeter 
process- och sanitetsvatten inom industrin är 
1992. Av processavloppsvattnet pä 870 miljo
ner kubikmeter renas nästan 50 procent biolo- 
giskt, över 20 procent kemiskt och knappt 20 
procent fysikaliskt. Av det industriella av- 
loppsvattnet leddes 75 miljoner kubikmeter i 
det allmänna avloppsnätet.

Bland näringsgrenama har de största vatten- 
värdsinvesteringama under de señaste áren 
gjorts inom massa- och pappersindustrin. Ár 
1993 inriktades vattenvärdsinvesteringama

Figur 3. Det industriella avloppsvattnets syreförbrukande m iljöbelastning (1980 = 100)
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inom massa- och pappersindustrin främst pá 
att utveckla blekningsprocessen och effekti
vem reningen av avloppsvatten. Dessutom 
minskade man vattenförbmkningen och 
mängden avloppsvatten.

Miljöprodukter
De viktigaste miljötekniska kunnandeomrá- 
dena inom  vär industri är tekniken för hante- 
ing och mätning av avloppsvatten samt tekni
ken i anslutning tili förbättring av nyttoförhäl- 
landena mellan skogsindustrin och 
förbränningsteknikejn. Pá exportmarknaden 
kommer efterfrágan pá miljovárdsprodukter 
inom den närmaste framtiden att öka framför 
allt som en följd av att miljölagstiftningen 
stramas át. De viktigaste kundgruppema för 
de företag som erbjuder miljovárdsprodukter 
är, förutom kommunema och statsförvalt- 
ningen, pappers- och livsmedelsindustrin, den 
kemiska industrin och energiproduktionen.

Inom industrin satsas det allt mer pá produktion 
av miljóvanligare konsumtionsvaror. Enligt ett 
utlátande av kommissionen fór ekoexport vid 
Handels- och industriministeriet i febmari 1995 
borde den miljosparande exporten i Finland 
femdubblas fore ár 2010. Várdet av exporten av 
dessa produkter ár enligt kommissionen fór nár- 
varande 25 miljarder mark, dvs. 20 procent av 
det totala várdet av exporten. Detta innebár att 
várdet av denna export ár 2010 kunde vara un- 
gefár 130 miljarder mark, dvs. 50 procent av 
várdet av hela exporten.

Effektive ring av miljövärden
Syftet med det förfarande för miljökonse- 
kvensbedömning som är i kraft inom EU är att 
främja utvecklandet av miljövärdsförvalt- 
ningen inom företag pä frivillig väg. I Finland 
trädde en lag om frivilligt deltagande för in
dustriföretag i miljöstymings- och miljörevi- 
sionsordningen i kraft i början av 1995. Fin-

Figur 4. Uppskattning av utvecklingen pá världsmarknaden för miljovárd och 
m iljöprodukter
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lands miljöcentral för bok over de företag som 
omfattas av systemet. Mätteknikcentralen 
konstaterar kompetensen hos de miljökontrol- 
lanter som verkar inom systemet, dvs. ackre- 
diterar dem.

Miljöförvaltningssystem som baserar sig pä 
frivilliga standarder har utvecklats speciellt 
av företag som redan haft system for kvalitets- 
kontroll i bruk. Ett dylikt system innebär att 
företaget utarbetar ett eget miljöpolitiskt pro
gram och ett kontrollsystem för miljöärenden. 
Detta inbegriper ocksä regelbundna miljö- 
granskningar, dvs. miljörevisioner. Ofta da ett 
företag effektiverar användningen av energi, 
räämnen och vatten samt avfallshanteringen 
uppstär betydande kostnadsinbesparingar.

I juni 1995 trädde en lag om ersättning för 
miljöskador i kraft i Finland. Enligt lagen be-

höver det bara finnas ett sannolikt samband 
mellan verksamhet och skada för att en föro- 
renande instans skall vara ersättningsskyldig. 
Om de som förorsakat skadan varit flera sva- 
rar de tillsammans för skadan. Jämfört med 
den tidigare Situationen dá beviströskeln varit 
hög ökar denna princip om strikt ansvar be- 
tydligt de ersättningar industrin betalar. Ut- 
över miljöskador omfattar lagen skador som 
förorsakats av "nórmala" utsläpp, även om 
dessa följer villkoren för miljötillständ. Enligt 
en utredning av Miljöministeriet var kostna- 
dema för bekämpning av miljöolyckor, forsk- 
ning och reparation samt skadeersättningama 
áren 1989 - 1994 över 22 miljoner mark. Av 
detta belopp svarade företagen för 17,5 miljo
ner mark. Siffroma omfattar inte oljeskador 
och inte heller olyckor som beror pá spridd 
belastning, översvämningar och strálning 
samt olyckor med liten inverkan.

Figur 5. Egenskaper hos m iljövänliga företag

FÖRETAGETS HELA VERKSAMHET
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Skogsindustri
Av de nästan 11 miljoner ton papper och kar- 
tong som producerades i Finland är 1994 ex- 
porterades 91 procent. Det samlades in 
472 000 ton returpapper, vilket var 43 procent 
av den totala förbrukningen av papper och 
kartong. Dessutom importerades det sä myc- 
ket avfallspapper att 566 000 ton returfiber 
användes som rämaterial. Detta var emellertid 
bara omkring 6 procent av allt det rämaterial 
som användes för tillverkning av papper och 
kartong.

Utnyttjandegraden för avfall är hög inom 
skogsindustrin. Av det träavfall som uppstär 
inom massa- och pappersfabrikema utnyttjas 
över 95 procent i energiproduktion och mas- 
saframställning. Det träavfall som uppstär 
inom säg- och skivindustrin används huvud- 
sakligen som rävara och energi i massafabri- 
ker. Den biologiska reningen av avloppsvat- 
ten skapar en hei del slamavfall, av vilket 
ungefär hälften utnyttjas som energi. Ocksä 
avfallspapper och -kartong frän fabrikema tas 
tili vara och används pä nytt.
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3 Skogar

Träresurser och 
skoganvändning
Skogama är Finlands viktigaste naturresurs. 
Ar 1994 var värdet av exporten av skogsin- 
dustriprodukter 52,7 miljarder mark och an- 
delen av den totala exporten var 34 procent. 
Värdet av skogsindustrins export ökade med 
15 procent frán äret förut. EU- och EFTA-län- 
dernas andel av exporten var 74 procent, 
Asiens andel var 9 procent och Nordamerikas 
6 procent. De viktigaste exportländema är 
Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Eftersom skogama fömyas relativt snabbt har 
Finland goda fömtsättningar att utnyttja dem 
pä ett hällbart sätt. Vid en konferens för euro- 
peiska skogsministrar i Helsingfors är 1993 
förband sig Finland bland annat att idka ett 
ekologiskt hällbart skogsbruk och att värda

skogamas diversitet. I uppföljningsprocessen 
tili konferensen i Helsingfors har man utveck- 
lat allmäneuropeiska kriterier för skogsbruket 
och med kriteriemas hjälp är det möjligt att 
skapa en mängsidig bild av skogsbrukets bär- 
kraft. Kriteriema är:

1. Att upprätthälla och öka skogsresursema 
och skogamas betydelse som bindare av kol

2. Att bevara skogamas hälsa och livskraft

3. Att bevara och öka skogamas produktions- 
förmäga (träprodukter och andra produkter)

4. Att värda och skydda skogsekosystemens 
diversitet

5. Att värda och skydda skogama och att beak- 
ta skogsvärdskraven i skötseln av skogar

Figur 6. Skogstillväxten och den totala avgángen
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6. Ovrig social och ekonomisk inverkan av 
skogsbruket

Det finns drygt 25 miljoner hektar skogs- 
bruksmark i Finland, vilket är 86 procent av 
hela landarealen. Drygt 20 miljoner hektar är 
egentlig skogsmark och resten tvinmark och 
impediment med lág produktivitet. Vid ut- 
gángen av ár 1994 var trädbeständets volym i 
skogam a 2 031 miljoner kubikmeter fast mátt. 
Ett typiskt drag i den finländska naturen har 
värit det Stora antalet karr. Av kärrmarkema 
pá över tio miljoner hektar har fern miljoner 
hektar torkdikats och klassificeras som skogs
m ark och 0,7 miljoner hektar torkdikats och 
klassificeras som jordbruksmark. Dikningen 
var kraftigast pá 1960- och 1970-talen. Nume
ra nydikas det inte i nägon nämnvärd grad.

Tillväxten i de finska skogama har heia tiden 
värit betydligt större än avverkningen. Till 
och m ed totalavgángen, som utöver nettoav-

verkningen omfattar spillvirke och naturlig 
avgáng, har i frága om säväl tall och gran som 
lövträd varit betydligt mindre än den árliga 
tillväxten. Ar 1994 avverkades ungefär 53 
miljoner kubikmeter fast mátt för industrin 
och för annat mänskligt bruk. Tillväxten var 
omkring 80 kubikmeter fast mátt. Utnyttjan- 
det av trä har därmed inte i Finland hotat 
själva resursema och i detta hänseende är 
skogsbruket i Finland förenligt med en hállbar 
utveckling.

I Finland utgör privata medborgare, tili skill- 
nad frän Situationen i de fiesta övriga länder, 
den största gruppen skogsägare. Detta medför 
att ansvaret för och bestämmanderätten över 
skogamas tillstánd till en stör del ligger hos 
privata medborgare. Privatpersoner äger 55 
procent av skogsbruksmarken, bolag 8 pro- 
cent och staten 33 procent. De privatägda sko
gama väger dock ännu tyngre än dessa siffror 
indikerar, eftersom de är belägna inom de

Figur 7. Skogsaw erkning
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omräden i Södra Finland som med tanke pä 
träproduktion och mängfald är bäst, medan de 
statsägda skogama främst ligger inom omrä
den med lägre produktivitet i Norra Finland.

I Finland kalavverkas ärligen litet under 0,4 
procent av skogsbruksmarken och nyplante- 
ras för det mesta. Dessutom sätts det in övriga 
skogsvärdsätgärder säsom gallringsavverk- 
ning och plantskötsel pä ett omräde som mot- 
svarar nägot under tvä procent av all den mark 
där det idkas skogsbmk. De nuvarande av- 
verkningsvolymema utgör inte i och för sig 
nägot hot mot skogamas tillständ.

Skogarna som bindare av 
koldioxid
De finska skogama är betydande bindare av 
koldioxid och hindrar för sin del att det världs- 
omfattande växthusfenomenet blir kraftigare. 
Är 1994 var en kolmängd som motsvarar 
10 200 miljoner koldioxidton bunden i jord- 
mänen och växtligheten i skogama.

Skogama binder koldioxid sä länge de växer, 
vilket skogama i Finland gör som en följd av 
äldersstruktur och effektiv skogsvärd. I och 
med att trädbeständet växer och trädgenera- 
tionemas älder i ekonomiskogama ligger mel- 
lan 60 och 120 är, lagras det i nettomängd allt 
mer kol i skogama. Skogama i Finland har 
under de senaste ärtiondena fungerat som ett 
ekosystem som binder koldioxid frän at- 
mosfären i biosfären.

I slutet av 1980-talet motsvarade den ärliga 
nettoansamlingen av kol i de finska skogama 
ungefär 30 miljoner ton koldioxid, medan kol- 
dioxidutsläppen av fossila bränslen var drygt 
50 miljoner ton. Enligt uppskattningama 
kommer den kolmängd som binds i skogseko- 
systemen i Finland att öka ätminstone de när-

maste 1 5 - 2 0  ären. Om skogama samhälls- 
ekonomiskt utnyttjas i samma utsträckning 
som för närvarande kommer skogsresursema 
att öka ätminstone tili är 2030.

Diversitet
Det är viktigt för Finland att naturens mängfald 
bevaras för att ett bärkraftigt utnyttjande av na- 
turtillgängama skall kunna säkras ocksä i fram- 
tiden. Mälet för värden av diversiteten är att 
bevara och vid behov äterinföra den mängfald 
av ekosystem, naturtyper, organismarter och 
olika bestand av dessa som är karakteristisk för 
den finländska naturen. Eftersom en stör del av 
skogama i Finland är ekonomiskogar har sköt- 
selmetodema av dessa en nyckelposition dä det 
gäller att värda diversiteten.

Är 1991 inventerades sammanlagt 17 500 av 
de ungefär 42 000 organismarter som är kän- 
da i Finland och 1 692, dvs. nästan var tionde 
art, ansägs vara hotad. I Finland är speciellt 
lundar och gamla skogar viktiga livsmiljöer 
för hotade arter. Skogamas mängfald har 
minskat som en följd av avverkningar i gamla 
skogar, dikning och en strävan efter alltför 
stör hygien i skogsvärden. Detta har lett tili att 
skogama röjts pä ekonomiskt sett mindre vik
tiga träslag, döda stammar och murkna träd, 
som är viktiga för en del hotade arters livsför- 
utsättningar. En ekologiskt välskött skog skall 
innehälla ett för skogstypen lämpligt träd- 
beständ med flera träslag och en del döda 
stammar för att skogsnaturen skall bevaras sä 
mängfaldig som möjligt.

I enlighet med det miljöprogram som Jord- 
och skogsbruksministeriet samt Miljöministe- 
riet fastställde är 1994 rör sig skogsvärden i 
Finland i en riktning som gynnar mängfald. 
Förutom trädproduktionen beaktas de krav 
som ställs av naturskydd, rekreation och vilt- 
värd i större utsträckning än tidigare i behand-
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Figur 8. Genomförandegraden av skyddsprogram 1.1.1995
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lingen av ekonomiskogama. De nya skogs- 
vârdsrekommendationema frân Skogscentra- 
len Tapio, som styr skötseln av privatskogar, 
fàrdigstâlldes âr 1994 och de tar mer ân tidi- 
gare ekonomi och diversitet i betraktande. De 
nya rekommendationema medger i högre grad 
än tidigare lösningar som är förenliga med 
lokala förhällanden.

Naturskyddsomräden
Det är inte möjligt att heit éliminera de faror 
som hotar mângfalden genom att revidera be- 
handlingen av ekonomiskogar. I praktiken är 
det enda sättet att bevara en livsmiljö som är 
lämplig för alla arter att läta tillräckliga skogs- 
omrâden pâ olika hâll i landet stâ i naturligt 
tillstând. Ett av de centrala mälen för natur- 
skyddet är att bevara naturens mängfald med 
tanke pâ nuvarande och kommande generatio- 
ners behov och för forskningsändamäl. Med 
dessa behov i ätanke har det grundats olika 
naturskyddsomräden i Finland. Syftet är att

bevara ursprunglig finländsk natur i orört till- 
ständ. För närvarande är det speciellt lundar 
samt gamla skogar pä äsar och vid kuster och 
i privat ägo som behöver skyddas.

Naturskyddslagen för Finland är frän är 1923. 
Ett förslag tili ny naturskyddslag är under 
arbete. Syftet med den nya lagen är att öka de 
alternativ som stär tili buds i fräga om natur- 
skyddsmetoder.

Man började skydda gamla skogar är 1993 
och för närvarande är sammanlagt 26 500 
hektar gammal statsägd skog i Södra Finland 
skyddade. De privatägda skogama i Södra 
Finland har kartlagts och 8 600 hektar upp- 
fyllde kriteriema pä gammal skog i naturligt 
tillständ. Skyddsätgärdema sattes in är 1994.

Det grundades fern nya naturskyddsomräden 
pä statsägda marker i Södra Finland i mars är 
1995. Dessa nya omräden omfattar 1 012 hek
tar. Samtidigt utvidgades de naturskyddsomrä
den som redan fanns med 820 hektar. De skyd
dade omrädena i Finland koncentreras dock
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kräftigt tili Norra Finland. Bara 0,5 procent av 
de skogar som ligger söder om Oulujärvi är 
fridlysta och av dessa kan ungefär en tredjedel 
betraktas som urskog. De skyddade omrädena 
har ocksä ffämst gmndats pä impediment och 
tvinmark dar produktiviteten är lag, vilket in- 
nebär att de inte är speciellt representativa för 
finländsk skogsnatur. Av de skyddade omrä
dena är 54 procent skoglös öppen mark.

De skyddsprogram som fastställts av Statsrä- 
det är ännu ogenomförda i fräga om 200 000 
hektar privatmark. Detta representerar ett 
sammanlagt köpvärde pä över tvä miljarder 
mark. Av detta är strandskyddets andel unge
fär en miljard mark.

Under de senaste tio ären har det anvisats 
anslag för anskaffhing av naturskyddsomrä- 
den och betalats ersättningar tili markägare 
tili ett belopp pä nästan 850 miljoner mark. 
Dessutom har statsägda fastigheter under de

senaste ären använts som utbytesmarker vid 
anskaffning av skyddsomräden. Med de nuva- 
rande ärliga anslagen pä 100 miljoner mark 
kan de skyddsprogram som redan fastslagits 
slutföras först är 2010. Av denna anledning 
har man i samband med revideringen av na- 
turskyddslagen förberett ätgärder som behövs 
för att naturskyddet skall kunna effektiveras.

För naturskyddsändamäl som är viktiga för heia 
Europa har EU:s naturskyddskommitte ur Life- 
fonden beviljat Finland 15,7 miljoner mark ffän 
och med är 1996 för skydd av t.ex. havsömen 
och den vitryggiga hackspätten. Fondens bud- 
get för är 1995 är 500 -  530 miljoner mark, av 
vilket hälften imiktas pä naturskyddsprojekt i 
enlighet med EUrs miljöpolitiska program och 
hälften pä nyskapande miljöteknologiska pro- 
jekt. Finlands förslag om nät av naturskydds- 
omräden, som fömtsätts i E lks naturskydds- 
direktiv, skall vara färdigt är 1997.

Figur 9. Anslag för anskaffning av naturskyddsomräden och ersättningar som betalats  
för fridlysta omräden
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4 Energiekonomi

Energiförbrukning
Industriproduktionen i Finland är väldigt 
energidominerad. Speciellt gäller detta ex- 
portproduktionen, även om exporten av längt 
förädlade produkter och högteknologiska pro- 
dukter heia tiden ökat. En central ex- 
portbransch, skogsindustrin, stöder sig i ener- 
giförbrukningen i avgörande grad pä använd- 
ning av biomassa. Energiförbrukningen har 
under de senaste tvä ärtiondena effektiverats 
kräftigt: energiförbrukningen inom industrin 
har minskat med en tredjedel i proportion tili 
förädlingsvärdet.

Ett utmärkande drag för Finland är det stora 
uppvärmningsbehov som följer av det nordli- 
ga läget. Pä grund av den glesa bebyggelsen 
kämpar den ekonomiska verksamheten dessu- 
tom  med länga transportsträckor. Ocksä av-

ständet tili marknadsomrädena för exportin- 
dustrin är stört.

Över 30 procent av elektriciteten i Finland 
produceras i kombination med värmeproduk- 
tionen, endera i fjärrvärmeverk eller i indust
r i e l l  mottrycksanläggningar. Andelen är glo- 
balt sett pä toppnivá. I anläggningar av detta 
slag kan 80 -  90 procent av energin i bränslet 
tas till vara, medan utnyttj andegraden i kon- 
denskraftverk är ungefär 40 procent.

Strukturen i energiförbrukningen har i Fin
land varit nära nog oförändrad under de senas
te tio ären. Under de senaste áren har visserli- 
gen elimporten ersatts med användning av kol 
och naturgas. Ar 1994 stod fossila bränslen, 
olja, kol och naturgas sammanlagt för hälften 
av energiförbrukningen, importen av käm- 
kraft och elektricitet för 19 procent och in- 
hemska energikällor för 32 procent.

Figur 10. Förbrukningen av primärenergi 1994

Andra inhemska
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Växthusgaser
Enligt vissa uppskattningar stiger medeltem- 
peraturen pä jordklotet med omkring fyra gra- 
der före är 2100 om det inte sker förändringar 
i utvecklingen av utsläpp av växthusgaser. 
Aven om utsläppen künde minskas radikalt 
anses det inte för närvarande var möjligt att 
heit stoppa temperaturstegringen.

Finland undertecknade vid miljökonferensen i 
Rio de Janeiro 1992 FN:s konvention om kli- 
matförändring. Avtalet har som mäl "ottfä tili 
stând en stabilisering av växthusgasema i at- 
mosfären pâ en nivà där mänsklig verksamhet 
inteförorsakarfarliga stömingar i klimatsyste- 
met. Detta mal borde nâs inom en period som 
gör det möjligt fö r  ekosystemen att anpassa sig 
tili klimatförändringen pâ ett naturligt sätt och 
som garanterar att inte livsmedelsproduktionen 
hotas och som dessutom möjliggör en hällbar 
ekonomisk utveckling”. I det första skedet är

malet att stoppa ökningen i utsläppen av växt
husgaser före är 2000 och att därefter minska 
utsläppen tili 1990 ärs nivä.

Vid klimatkonferensen i Berlin 1995 fattades 
ett beslut om att inleda förhandlingar om 
minskningsmäl för växthusgaser som skulle 
vara mera bindande än vad som nu är fallet. 
Finlands position i förhandlingama är besvär- 
lig, eftersom de finländska utsläppen enligt en 
rapport som presenterades vid konferensen 
kommer att öka med över 30 procent före är 
2000. Detta är en större ökning än i nägot 
annat industriland. Den snabba utsläppsök- 
ningen beror delvis pä att man i rapporten 
antagit att den elimport som baserar sig pä 
längvariga avtal i sin helhet kommer att ersät- 
tas med inhemsk Produktion före är 2000. 
Hösten 1995 inleds förhandlingar om ett kli- 
matavtal, där avsikten är att komma överens 
om utsläppsbegränsningar för ären 2005, 
2010 och 2020.

Figur 11. Koldioxidutsläpp av fossila bränslen och torv (1980 = 100)
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M iljoner ekvivalenta koldioxidton
1990 2000 2010

2. Finländska utsläpp av växthusgaser

Koldioxid 5 8 - 6 9 71 - 7 6 71-73
M etan 6,2 5,0 4,9
Kväveoxidul 7,4 9,0 9,3
Kväveoxider 11,8 9,1 8,0
Kolmonoxid 1,5 1,0 0,9
Kolväte 2,4 1,5 1,5

Sammanlagt 8 7 -9 8 9 7 -1 0 2 9 6 -9 8

I finländska förhällanden hör koldioxidutsläp- 
pen inom energiproduktionen tili de viktigas- 
te bland växthusgasema, och de stär för unge- 
fär 55 procent av utsläppen av växthusgaser. 
Övriga växthusgaser är kväveoxider, metan 
och kväveoxidul.

Energiproduktionskapaciteten fömyas myc- 
ket längsamt, vilket innebär att koldioxidut- 
släppen är 2000 huvudsakligen förorsakas av 
produktionskapacitet som är i bruk som bäst

eller som redan är under byggande. Behovet, 
utnyttjandet och utsläppen av den produk
tionskapacitet som är i bruk är 2000 päverkas 
ocksä betydligt av elimportens storlek.

Ökningen av koldioxidutsläppen antas ha hii
vit snabbare som en följd av den tilltagande 
Produktionen ären 1994 och 1995. Exportök- 
ningen ökar energiförbrukningen och koldi
oxidutsläppen, eftersom den finländska ex- 
portindustrin har hög energiintensitet.

Sva veldioxidutsläpp
De intemationella avtal som Finland ingätt 
förutsätter att utsläppen i lüften inom energi
produktionen minskas kräftigt under 1990-ta- 
let. Ar 1985 förband sig Finland i det intema
tionella svavelprotokollet att minska svavel- 
utsläppen med 30 procent frän 1980 ärs nivä 
(584 000 ton) före 1993. Dessutom meddela- 
de Finland som sin avsikt att halvera utsläp-

Figur 9. Svavelutsläpp och mäl i Finland (1980 = 199)
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pen frän 1980 ärs nivä före är 1995. Redan är 
1992 hade utsläppen minskats med över 70 
procent. Detta berodde bl.a. pä att det gjordes 
strukturella förändringar i energiproduktio- 
nen, pä att användningen av tjockolja minska- 
de och svavelhalten i bränslen sjönk samt pä 
att processtekniken förbättrades.

Ar 1991 beslöt regeringen ytterligare göra 
upp ett tioärsprogram för att minska svavel- 
dioxidutsläppen med 80 procent frän 1980 ärs 
nivä. Till samma mäl förband sig Finland in- 
temationellt i det andra svavelprotokollet, 
som skrevs i Oslo är 1994. Den nuvarande 
utsläppsmängden torde redan motsvara mäl- 
nivän, men utan nya ätgärder kommer mäng- 
dema att öka.

Kvä veoxidutsläpp
I fräga om kväveoxider förband sig Finland är 
1988 i kväveoxidprotokollet i Sofia att redu-

cera utsläppen tili 1987 ärs nivä (270 000 ton) 
före är 1994. Dessutom meddelade Finland att 
landet skulle minska kväveoxidutsläppen med 
30 procent frän 1980 ärs nivä före är 1998. 
Framför allt den ökade trafiken och energiför- 
brukningen har pä 1980-talet ökat kväveoxid
utsläppen. I början av 1990-talet har utsläppen 
minskat en aning som en följd av den ekono- 
miska depressionen, av processtekniska för- 
bättringar vid kraftverken och av katalysato- 
rem a i bilar.

En kommission som dryftade frägan om att 
minska utsläpp bedömde vären 1990 att det 
inte med tekniska ätgärder är möjligt att mins
ka utsläppen med mer än omkring 15 procent. 
Den eftersträvade minskningen pä 30 procent 
förutsätter att strukturema inom energiför- 
brukningen och trafiken fömyas. Det verkar 
inte som om mälet skulle uppnäs, även om 
utsläppen bedöms minska betydligt under det
ta ärtionde.

Figur 13. Kväveoxidutsläpp i Finland och mälet för är 1998 (1980 = 100)
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Luftföroreningar och 
försurning
Finlands egna utsläpp i lüften och de luftföro- 
reningar som härstammar frän andra länder 
utgör ett hot mot den finländska naturen och 
pä läng sikt en risk för en bärkraftig använd- 
ning av naturresursema. Inverkningama av 
svavel- och kväveföreningar samt av det ozon 
och de tunga metaller som uppstär i de nedre 
skikten av atmosfären har först under de se- 
naste ären minskats med utsläppsbegräns- 
ningar. D et förekommer fortfarande pä stora 
omräden nedfall som överskrider gränsen för 
kritisk belastning och därmed förorsakar ska- 
dor. M est hotar de försurande nedfallen orga- 
nism em a i smä vattendrag, skogssjöar och 
karga skogar. Tills vidare har inte nedfallet i 
nägon större utsträckning förstört skogsmark, 
men pä läng sikt är det fara för att mikro- 
organismem a i jordmänen störs. Figur 11 vi- 
sar behovet att minska svavelnedfallet ut- 
gäende frän den kritiska belastningen pä sjöar

och skogsmarker enligt Situationen är 1980, 
under förutsättningen att kvävenedfallet är 
oförändrat.

Enligt det gemensamma programmet för över- 
vakning och utvärdering av den längväga trans
porten av luftföroreningar i Europa, EMEP, ut- 
gjordes det försurande nedfallet i Finland är 
1991 av ungefär 160 000 ton svavel och 80 000 
ton kväve. De största källoma för svavelnedfal
let var Ryssland, Vitryssland och Ukraina samt 
källor som inte definierades. Av svavelnedfallet 
härstammade dä 18 procent frän Finland. Den 
största källan för kvävenedfallet var EU- och 
EFTA-ländema. Av kvävenedfallet hade 15 
procent sitt Ursprung i Finland.

Ar 1991 hamnade 73 000 ton försurande sva- 
velutsläpp och 57 000 ton kväveutsläpp pä 
europeiskt omräde. De största mottagama för 
vära kväveutsläpp är Ryssland, Vitryssland 
och Ukraina. Svavelutsläppen skadar däremot 
främst Finland.

Figur 14. Behovet att minska svavelnedfallet
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Figur 15. Ursprunget für svavel- och kvävenedfallen samt utsläppens drift frän Finland 
till Europa är 1991

Hällbar energiförsörjning
En hällbar utveckling förutsätter att Produk
tionen och förbrukningen av energi hälls inom 
gränsema för vad miljön och naturresursema 
pä läng sikt täl. En annan förutsättning är att 
man använder trygga, effektiva, ekonomiska 
energisystem som inte förorenar allt för 
mycket. Speciellt bör användningen av fömy- 
bara energikällor främjas och energiförbruk- 
ningen effektiveras.

Vära inhemska energikällor är fömybara natur- 
resurser eller ätervinning av olika slag av avfall 
och överblivet material. Kretsgängen för torv- 
fömyelse tar visserhgen tusentals är i anspräk.

Mälet för programmet för energisparande är 
att effektivera slutanvändningen av energi ge- 
nom att minska den specifika förbrukningen 
inom olika sektorer med 1 0 - 1 5  procent frän 
är 1990 tili är 2005. Mälet är att öka använd
ningen av bioenergi med minst en fjärdedel 
före är 2005. Detta innebär en bioenergi- 
mängd som motsvarar 1,5 miljoner oljeton. 
Andelen biobränslen av den totala energiför- 
brukningen är högre i Finland än i de övriga 
industriländema. Över 18 procent av energi- 
behovet i Finland tillfredsställs med trä och 
torv. Det skulle emellertid vara möjligt, att 
utvinna betydligt mera räämne för energi ur 
skogama, kärren och äkrama. Stärkandet av 
bioenergins ställning pä marknaden är bero-
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Figur 16. Inhemska energikállor
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ende av den intemationella utvecklingen. Det 
finns faktorer inom sávál miljopolitiken som 
energiforsórjningssákerheten och regionalpo- 
litiken som kunde tala for átgárder som fdr- 
báttrar bioenergins konkurrenskraft.

Energiskatter
Bránsleskatten, som reviderades ár 1994, de
finieras pá sá sátt att det faststállts en skatt 
enligt energiinnehállet i alia primara energi
kállor. Dessutom uppbárs det en skatt pá basis 
av kolinnehállet i fossila bránslen. Det upp
bárs inte nágon skatt pá trá, vindenergi och 
avfall som anvánds fór energiproduktion. I 
samband med revisionen infórdes en extra 
grundskatt pá kámkraft och importerad elekt- 
ricitet. Á r 1995 beráknas dessa skatter in- 
bringa sammanlagt 410 miljoner mark, av vil-

ket 270 miljoner mark hárror frán skatten pá 
kámkraft och 140 miljoner mark frán skatten 
pá importerad elektricitet. Frán tidigare upp
bárs det ytterligare en gmndskatt pá flytande 
bránslen. I frága om bensin och dieselolja 
utgor grundskatten stórsta delen av totalskat- 
ten.

Frán och med boijan av ár 1995 hójdes den skatt 
som faststálls enligt energiinnehállet frán 2,10 
mark till 3,50 mark per megavattimme och den 
skatt som faststálls enligt kolinnehállet frán 
22,10 mark till 38,30 mark per koldioxidton. Av 
de totala miljobaserade tillággskattema utgors 
ungefár 65 procent av koldioxiddelen och 35 
procent av energiskattedelen.

Den miljobaserade energibeskattningen inrik- 
tas i mán av mojlighet pá borjan av energipro- 
duktionskedjan. Detta ger en synnerligen stor 
styreffekt genom hela systemet frán produ-
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cent tili konsument. Problemet är att endast fä 
andra länder tagit motsvarande skatter i bruk 
och att man ocksä i dessa länder strävat efter 
att trygga konkurrenskraften endera genom 
lag skattegrad eller genom att industrin fär 
beskattningsmässig särbehandling. EU-kom-

missionen presenterade i maj 1995 ettrevide- 
rat förslag tili koldioxid- och energiskatt. En- 
ligt förslaget skulle skattesatsen i medlems- 
statema vara enhetligt är 2000. Under över- 
gängsperioden künde varje medlemsstat 
relativt fritt välja förfaringssätt.

3. Uppskattad energiskatteuppbörd är 1995 (milioner mark)1

Grundskatt M iljÖrelaterade tilläggsskatter Energi-

Koldioxldskatt Energiskatt Totalt Skatteuppbörd
totalt

Bensin 7 000 250 80 330 7330
Dieselolja 3 000 190 60 250 3250
Lätt brännolja 100 300 100 400 500
Tjockolja 40 140 40 180 220
Stenkol - 600 160 760 -

Naturgas - 120 60 180 -

Torv - - 60 - 60
Kärnkraft 270 - 160 - 430
Vattenkraft - - 50 - 50
Importerad elektricitet 140 - 80 - 220

Skatter sammanlagt 10 550 1600 850 2450 13000

1 Uppskattingen har gjorts före statsbudgeten som presenterades i kapitel 1 och enligt vilken beskattningsutfallet var 500 milj. 
markmindre.
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5 Trafik

Volymutvecklingen inom 
trafiken
I proportion tili bruttonationalinkomsten an- 
vänder Finland i medeltal nägot mer medel än 
de övriga EU-ländema för yrkesmässig trafik. 
Den glesa bosättningen, den splittrade sam- 
hällsstrukturen och det i intemationellt pers- 
pektiv avsides läget medför trafikbehov och 
-kostnader.

Trafikvolymema började i början av 1990-talet 
minska efter flera ärs ökning. Pä 1980-talet öka- 
de persontrafiken med 30 procent och godstra- 
fiken med 20 procent. Mängden kollektivtrafik 
var nästan oförändrad, men dess relativa andel

av persontrafiken minskade. Nu verkar den ha 
stabiliserats pa ungefar 20 procent.

Godstrafiken minskade under aren 1990 - 
1992 med mer an 10 procent. Efter detta har 
godstrafiken okat och ar 1994 var den pa 1990 
ars niva. Andelen landsvagstransporter har 
varit nastan oforandrad, dvs. 65 procent av 
godstrafiken. Andelen jamvagstransporter 
har okat en aning och ar nu over 25 procent. 
Med syftet att minska miljobelastningen av 
vagtrafiken har utslappsgransema for person- 
och paketbilar samt tunga fordon atstramats 
betydligt under 1990-talet. Storsta delen av 
utslappsbegransningama paverkar miljobe
lastningen forst under kommande ar.

Figur 17. Utvecklingen inom kollektivtrafik och personbilstrafik (1980 = 100)

—  Personbilar —  Kollektivtrafik
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Figur 18. Försäljningen av motorbensin
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■  Blyad EH Blyfri

Trafikens inverkan pa miljön
Blyutsläppen frän bensindrivna bilar och sva- 
velutsläppen frän dieseldrivna bilar har med 
bränsleförändringar kunnat sänkas tili en rätt 
lâg nivä under början av 1990-talet. De ny a 
renare bränsletypema minskar kväve-, kolvä-

te- och kolmonoxidutsläppen med 10 - 15 
procent. Däremot förutsätter en kännbar 
minskning av framför allt kväveoxidutsläp- 
pen att personbilama utrustas med katalysato- 
rer och att ny motorteknik tas i bruk i tunga 
fordon. Detta sker efter hand som bilbeständet 
fömyas, vilket tar över tio âr i anspräk. Detta

4. Energiförbrukning och utsläpp i vägtrafik 1994

Bränsle- Partikel- Kväve- Koimonoxid
\

förbrukning utsläpp oxlder utsläpp

%______ % % %

Kat-personbilar 11,6 0,7 2,3 7,2
Andra personbilar 42,4 11,4 49,8 76,1
Dieseldrivna personbilar 7,0 15,3 3,0 1,1
Kat-paketbilar 0,0 0,0 0,0 0,0
Andra paketbilar 1,7 0,4 2,1 5,0
Dieseldrivna paketbilar 8,5 11,4 4,1 1,3
Bussar 6,7 15,1 10,0 2,6
Lastbilar 22,1 45,8 28,8 6,6

Sammanlagt 100,0 100,0 100,0 100,0
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innebär att största delen av alla bensindrivna 
bilar är utrustade med katalysator först vid 
sekelskiftet.

De katalysatorförsedda bilama stod är 1994 
för litet under 12 procent av bränsleförbruk- 
ningen i vägtrafik. Av bränsleförbrukningen i 
personbilar hänfördes en dryg femtedel tili 
bilar m ed katalysator. De dieseldrivna bilama 
stod för drygt 44 procent av den totala bräns
leförbrukningen.

Partikelutsläppen minskar efter är 1995, dä de 
begränsningar som planerats för tunga die-

seldrivna fordon träder i kraft. Koldioxidut- 
släppen minskade i början av 1990-talet i och 
med att trafikvolymema minskade. Kol- 
dioxidutsläppen minskar dä bränsleförbruk
ningen minskar, men i övrigt kan inte koldiox- 
idutsläppen frän trafiken minskas med teknis- 
ka medel. Utsläppen är med andra ord direkt 
beroende av hur trafikvolymema och -Struktu
ren utvecklas. Miljöbelastningen av täg har 
minskats och minskas genom att spärtrafiken 
elektrifieras. Man strävar ocksä efter att i stör- 
re utsträckning än tidigare beakta miljöeffek- 
tema dä trafikleder planeras och byggs och

Figur 19. Registrerade nya bilar
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genom att minimera utnyttjandet av naturre- 
surser.

Trafikbeskattningen
Den samhallsekonomiska tillvaxten i Finland 
okar oundvikligen behovet av transporter. En 
minskning av trafikutslappen forutsatter struk- 
turella forandringar som minskar behovet av 
trafik. Beskattningen av vagtrafiken har utveck- 
lats i denna riktning genom att branslebeskatt- 
ningen stramats at och da har ocksa vardet av 
miljoskador invagts i totalkostnadema. Storsta 
delen av de miljorelaterade skattema och avgif- 
tema harror fran beskattningen av trafik. Dessa 
skatter presenteras i tabellema 2 och 3 i kapitlet 
om energiekonomi.

Enligt berakningama kommer det att uppba- 
ras ungefar 10,5 miljarder mark i skatter pa 
trafikbranslen ar 1995. Av dessa skatter ar 0,6 
miljarder miljobaserade, sa att skatten bestams 
endera enligt kolinnehall eller enligt energiin- 
nehall. Skattema pa branslen ar pa miljomas- 
siga gmnder graderade pa sa satt att reformu- 
lerad bensin i praktiken har konkurrerat ut 
"vanliga" bensinsorter. Pa kort sikt innebar 
overgangen till reformulerad bensin att kol- 
monoxid- och kolvateutslappen minskat med 
omkring 10 -  15 procent.

I fraga om skatteandelen i konsumentpriset pa 
bensin kommer Finland pa tredje plats i Vast- 
europa efter Frankrike och Tyskland. Beskatt
ningen av dieselolja ar ungefar pa vasteuro- 
peisk medelniva.

Figur 20. Skatteandelen i konsumentpriserna pä trafikbranslen i juli 1995
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6 Jordbruk

Jordbrukets inverkan pä miljön
Av landarealen i Finland är 2,8 miljoner hektar, 
dvs. 8,3 procent, jordbruksmark. I slutet av är 
1993 fanns det 124 000jordbruk med minst tvä 
hektar odlad äker. Medeläkerarealen var 18,5 
hektar inklusive trädesäkrar. Jordbruksproduk- 
tionen baserar sig huvudsakligen pä husdjurs- 
skötsel och 89 procent av äkerarealen används 
för gräs-, ensilage- och fodersädsodling, som 
betesmark för boskap eller som trädesmark. Un- 
gefär 7 procent av äkerarealen används för od- 
ling av brödsäd och oljeväxter och 4 procent för 
rotsaks- och grönsaksodling. I och med att Fin
land blev medlem i EU har odlingsarealen för 
säd ökat med ungefär 8 procent och odlings
arealen för gräsväxter med 15 procent. Som en 
följd av det awikande trädessystemet inom EU 
minskar trädesarealen med 40 procent. Jordbru-

ket halier över huvud taget pä att fä en bredare 
bas. Är 1994 var värdet av jordbruksproduk- 
tionen 23 miljarder mark och är 1995 var 
värdet bara 1 4 - 1 6  miljarder mark.

De arter som trivs i jordbruksmiljö berikar det 
i övrigt fattiga artbeständet i barrträdsbältet i 
norr och de organismsamhällen som dessa ar
ter ger upphov tili främjar naturtypemas di- 
versitet. Det effektiverade jordbruket, meka- 
niseringen, den ökade användningen av kemi- 
kalier, täckdikningen och specialiseringen 
inom Produktionen har lett tili enhetliga od- 
lingsarealer och ensidigare artbeständ. Dessu- 
tom har betesgängen minskat och ängama och 
impedimenten har omvandlats tili äkrar eller 
beskogats. Den för landsbygden typiska V a 

riationen i landskapet och de smä detaljema i 
Stil med äkerholmar, kantomräden och öppna

Figur 21. Kväve- och fosforgödsling inom jordbruket
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vatten har minskat. Dá livsmiljön krymper 
hotas 300 djur- och växtarter som är nära 
förknippade med jordbruket av utrotning.

Under de señaste ärtiondena har man, för att 
öka Produktionen, rent av använt mera göd- 
sel- och bekämpningsmedel än växtema be- 
höver. Den största miljöskada jordbruket fö- 
rorsakar är att vattnen övergöds. Speciellt är 
fosforbelastningen av avgörande betydelse 
för övergödningen av insjövatten, medan kvä- 
veurlakningen eutrofierar havsomráden.

Trots att vattendragen är fler i Finland än i 
nägot annat land i Europa, är vattenvolymen i 
sjöama liten, eftersom de är smä och grunda. 
Av sjöama i Finland klassificeras 80 procent 
som utmärkta eller goda till kvaliteten. Av den 
totala längden áar kan kvaliteten pä 44 pro- 
cent av vattnet klassificeras som god och 30 
procent som nöjaktig eller dälig. Mängden 
svárt förorenade vattenomräden har minskat 
men den ökande spridda belastningen har 
minskat mängden alldeles rena omräden. 
Övergödningen av vattendrag har över huvud 
taget ökat betydligt under 1980- och 1990-ta-

len. Vattendragen belastades är 1993 av sam- 
manlagt 5 291 ton fosfor, av vilket 62 procent 
hade sitt Ursprung i jordbruket. Pä motsvaran- 
de sätt uppgick kvävebelastningen av vatten
drag tili 75 166 ton, av vilket jordbruket stod 
för 44 procent.

Samtidigt som de miljöskador industrin och 
bosättningen förorsakar minskat märkbart un
der de senaste ärtiondena har jordbrukets be- 
lastning pä vattendragen varit oförändrad.

Jordbmksutsläppen av näringsämnen är fler- 
faldiga jäm fört med industrin och bosätt
ningen. Tyngdpunkten i vattenskyddet häller 
ocksä pä att överföras pä minskning av miljö- 
belastningen frän jordbruket. Enligt ett mäl 
som statsrädet uppställde är 1988 skall de 
direkta utsläppen i vattendrag frän jordbruket, 
ffämst frän boskapsbyggnader, upphöra heit 
och utsläppen av äkerodling bör minskas be
tydligt.

För att nä det mäl borde näringsämnesbelast- 
ningen ha minskats med 50 procent, fosforbe
lastningen med en tredjedel och kvävebelast-

Figur 22. Källorna för vattendragsbelastning 1993
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ningen kännbart före är 1995. Den belastning 
av vattendragen som beror pä överdriven an- 
vändning av gödselmedel har kunnat stoppas 
och användningen av fosforgödselmedel har 
minskats. Näringsämnesbelastningen frän 
jordbruket har emellertid inte minskats i nä- 
gon högre grad.

Jordbruksanslutna näringars 
inverkan pä miljön
Renskötseln har lokalt en stör betydelse. I de 
norra delama av Finland är den en oskiljaktig 
del av urbefolkningens, samemas, kultur. Ka- 
rakteristiskt för renskötseln är att renama betar 
fxitt i ödemarkema och att de samlas in tvä 
ganger i äret för märkning och slakt. Redskaps- 
utvecklingen och de allt stramare ekonomiska 
produktionskraven har lett tili att renbeständen 
ökat över den hällbara nivän och medfört skador 
pä växtligheten och landskapet i Norra Finland.

Renbeständet i Finland var som störst under de 
första ären pä 1990-talet dä det som bäst närma- 
de sig 430 000 renar. För närvarande uppskattas 
beständet vara över 340 000 renar. Jord- och 
skogsbruksministeriet har fastställt att renbe
ständet i Finland ären 1990 - 2000 skall vara 
228 900 renar. Som en del i det nationella stödet 
tili jordbruket fär renägama 25 miljoner mark i 
stöd tili rennäringen ända tili maj 1996. Innan 
det betalas ut stöd pä längre sikt skall de struk- 
turella Problemen, säsom den alltför omfattande 
betesgängen, utredas

I Finland är fisket i insjövatten huvudsakligen 
en fräga om  fritidsfiske, även om yrkesfisket 
pä vissa omräden har stör betydelse. Av yr- 
kesfängsten pä havsomräde är över 90 procent 
strömming och av detta används över 70 pro
cent som djurfoder. Fängsten i fritidsfiske var 
är 1992 nästan 69 miljoner kilo och i yrkesfis- 
ke över 82 miljoner kilo. De viktigaste fäng- 
startema är siklöja och sik, men ocksä gös, 
gädda och abborre har stör betydelse. Man har

försökt motverka förstörelsen av vattendrag 
och inverkan av byggandet genom plantering.

Är 1992 odlades det sammanlagt 17,5 miljo
ner kilo regnbägslax i fiskodlingsanlägg- 
ningar. Fiskodlingen belastar lokalt vattend
ragen i betydande utsträckning. Är 1992 var 
fosforbelastningen av fiskodling 219 ton och 
kvävebelastningen 1 640 ton.

Miljöstöd för jordbruket
Finlands medlemskap i Europeiska Unionen in
nebar stora förändringar i produktionsmetoder- 
na och stödsystemen inom jordbruket. I och 
med medlemskapet har miljövärden bhvit ett av 
kriteriema för utdelning av lantbruksstöd. Inom 
EU anses odlama ha en trefaldig roll som livs- 
medelsproducenter, landskapsvärdare och be- 
varare av bosättningen pä landsbygden.

Totalsumman för miljöstödet för jordbruket 
är för Finlands del ärligen ungefär 1,58 milj an
der mark. EU finansierar 790 miljoner mark, 
dvs. 50 procent, och resten skall finansieras 
genom statsbudgeten. Miljövärdsinsatsema 
inom jordbmket baserar sig pä Jord- och 
skogsbruksministeriets och miljöminsteriets 
miljöprogram för landsbygden, som kombi
nerar de olika ätgärder myndighetema vidtar 
för att minska de skadliga inverkningama av 
jordbmket. Dessutom främjas miljövänliga 
odlingsmetoder, säsom minskad användning 
av gödselmedel, med en guide som delats ut 
tili odlare. Den accis pä gödselmedel som 
burits upp i Finland och vars syfte var att 
minska miljöskadoma av jordbmket, togs ur 
bm k i samband med EU-anpassningen som- 
maren 1994.

Mälet för miljöstödet för jordbmket är att göra 
Produktionen förenlig med en hällbar utveck- 
ling pä ett sädant sätt att fömtsättningama för 
jordbm k bevaras ocksä pä läng sikt. Frivilliga
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miljövärdsplaner har gjorts upp redan för en 
tredjedel av lantbruken och i framtiden kom- 
mer dessa att kopplas tili de stödsystem för 
miljö- och landskapsvârd som hâller pä att 
utarbetas. Gamla miljövärdsplaner uppdate- 
ras tili miljövärdsprogram och det skall vin- 
nas ett färdigt program för alla lägenheter som 
fär miljöstöd före är 1998.

Största delen, nästan 80 procent, av miljöstö- 
det för jordbruket används som basstöd. Bas- 
stödet betalas regionalt differentierat. Stödet 
är störst pâ de omräden där jordbruket är in
tensivast och där miljöproblemen inom jord
bruket är störst. Dessa omräden finns huvud- 
sakligen i Södra Finland. Basstödet betalas i 
heia landet tili jordbruk som vidtar ätgärder i 
anslutning tili miljövärdsprogram, gödning, 
väg- och dikesrenar, skyddsremsor och -zo- 
ner, landskaps- och växtvärd samt träda. Inom 
stödomrädena i de sydligaste delama av Fin
land, där det inte betalas nägot bergsstöd, för- 
binder sig odlama ocksä att vidta ätgärder i 
anslutning tili växttäcket. Största delen av 
jordbmken i Finland har ansökt om detta mil
jöstöd, som betalas pâ basis av äkerareal.

Det har réserverais 300 miljoner mark för 
specialstöd i anslutning tili miljöstödet för 
jordbmket och detta stöd betalas pâ basis av 
miljövärdsätgärder som är effektivare än vad 
som är vanligt. Dylika ätgärder är anläggande 
av breda skyddszoner, skydd av vätmarker, 
naturenligt jordbruk och främjande av natu- 
rens diversitet. Stödet är avsett enkom för att 
ersätta inkomstförluster som beror pâ miljö- 
värd. Största delen, 200 miljoner mark, av de 
medel som Finland och EU reserverat för spe- 
cialstödet, var oanvänt är 1995. Arealen för 
ekologisk odling ökade emellertid betydligt 
som en följd av specialstödet och den ekolo-

giska odlingen väntas bli allt populärare inom 
den närmaste framtiden.

Att göra miljöfördelen tili en 
Produkt
I och med EU-medlemskapet fiigjordes han
deln med och importen av jordbruksprodukter 
och det finländska jordbruket konkurrerar nu 
med sin höga och garanterade produktkvalitet. 
Den mängd tunga metaller som befolkningen i 
mänga industriländer i medeltal fär i sig är 2 -  5 
ganger större än i Finland. Halten av lösligt bly 
och kadmium i den odlade marken i Finland är 
kännbart mindre än i de flesta industriländema. 
En orsak tili den läga kadmiumhalten är att det 
inhemska räfosfat som används som räämne för 
gödselmedel är synnerligen rent. Dessutom an
vänds det litet bekämpningsmedel i Finland. I 
mänga mellaneuropeiska länder används det av- 
sevärt större mängder. Av de bekämpningsme
del som används i Finland är 80 procent herbi- 
sider, som sönderfaller snabbt i naturen.

Utöver den ekologiska fördelen baserar sig 
Finlands relativa fördel vid kommersialise- 
randet av miljöfördelen i jordbruksprodukter 
pä vär förmäga att marknadsföra produktemas 
egenskaper, Ursprung och de olika skedena i 
förädlingsprocessen. Jordbrukets betydelse 
som producent av fömybar energi och rääm- 
nen för industrin ökar pä läng sikt. Konkur- 
renskraften för dessa sk. non food-produkter 
inom jordbruket förbättras efter hand som den 
industrialiserade världen börjar lägga kostna- 
dema för miljöskador tili priset för icke-för- 
nybara räämnen. Växter som kan odlas och 
förädlas pä ett energiekonomiskt fördelaktigt 
sätt och som päverkar miljön positivt är lämp- 
liga att odla för non food-ändamäl.
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7  Hällbara strukturer som mäl

Det finns undersökningar som visar att med- 
borgama anser det vara allt viktigare att kom- 
binera ekonomisk tillväxt och miljövärdssträ- 
vanden. Efterfrägan pä produktion och pro- 
dukter som är förenliga med en hällbar 
utveckling kommer att öka kräftigt i framti- 
den. Denna ekologiska strukturförändring 
inom ekonomin innebär en kräftig omvälv- 
ning i fräga om produktions- och konsum- 
tionsvanor. En kostnadseffektiv miljöpolitik 
häller ocksä pä att bli en allt viktigare konkur- 
rensfaktor och miljövänliga ekoexportpro- 
dukter en ny utmaning för exportindustrin.

I Finland finns det redan inom mänga branscher 
strukturer som är förenliga med utveckling som 
är hällbar med tanke pä naturresursema och 
miljön. Dylika är t.ex. det bärkraftiga skogsbru- 
ket som ocksä tryggar mängfalden, massa- och 
pappersindustrin som eftersträvar slutna äter- 
vinningssystem, säg- och trävaruindustrin, hög- 
klassig energiteknik samt övrig produktion som 
baserar sig pä högklassig miljöteknik och spar
sam teknologi. Inom mänga omräden, säsom 
jordbruket, livsmedelsproduktionen och byg- 
gandet finns det ännu outnyttjade möjhgheter.

Medlemskapet i Europeiska Unionen medför 
betydande nya utmaningar för Finland i fräga 
om integreringen av miljöpolitik och annan 
samhällspolitik. I EU:s femte miljöprogram och 
Maastricht-fördraget uppställs en hög miljö-

värdsnivä och en ekologiskt hällbar tillväxt 
som mäl för Unionen. Det är förenligt med 
finländska strävanden att en hög miljövärds- 
nivä uppnäs i alla medlemsländer. Branscher 
som inverkar pä miljöns kvalitet och som EU 
speciellt följer med är industrin, energiför- 
söijningen, trafiken, jordbruket och turismen.

I beslutsfattandet finns det ett ökande behov 
pä nyckeltal som beskriver en hällbar utveck
ling. Miljöstyming, miljökonsekvensbedöm- 
ning och ett kombinerat bokföringssystem för 
miljö och ekonomi samlar den information 
som behövs vid beslutsfattandet. Miljöminis- 
teriet och Statistikcentralen satsar under de 
närmaste ären speciellt pä att samla in och 
sammanfatta miljöinformation i en form som 
kan användas av beslutsfattama. Inom Euro
peiska Unionen samlas informationen för be- 
slutsfattande in av Europeiska miljöbyrän 
(EEA), som nyss inlett sin verksamhet i Kö- 
penhamn och av kommissionens statistikverk 
Eurostat.

Företagen tar allt mer i bruk miljöstymings- 
system och analyser av produktemas livscy- 
kel samt miljömärken. Dessutom publicerar 
de miljööversikter som kompletterar ärsberät- 
telsema. Syftet med alla dessa ätgärder är att 
ästadkomma ett nära samband mellan miljö- 
synpunkter och företagens andra verksamhe- 
ter.
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De viktigaste avtal som Finland ingâtt angâende vârd av naturresurserna och miljën
Artal Mâl Förverkligande

Klimatförändring A tt stabilisera halten av vâxt-
FN:s ramkonvention om husgaser i atmosfären pâ en 
klimatförändring, Rio de Janeiro trygg nivâ. I det första skedet âr 
1992 mâlet a tt ökningen av utsläppen

av växthusgaser stoppas före âr 
2000 och sänks till 1990 ârs nivâ.

Âmnen som förstör ozonskiktet i 
de övre skikten i atmosfären
M ontrea lprotokolle t 1990

Svavelutsläpp
Svavelprotokollet i Oslo 1994

A tt användningen av âmnena 
upphör.

Pâ läng sikt âr m âlet att
svavelnedfallen inte ôverskrider 
den kritiska belastningen fö r
nâgot omrâde. Som e tt första 
steg strävar man e fte r att
minska överskridningen med 60 
p rocentfö re  â r2000.1 detta syfte 
förband sig Finland a tt före âr 
2000 minska svavelutsläppen
med 80 procent frän 1980 ârs 
nivâ.

I Finland trädde avta let i kra ft 
1.8.1994-
Parterna beslöt i april 1995 a tt 
inleda en förhandlingsprocess 
med syftet a tt före utgängen av 
1997 konkretisera de mâl in- 
dustriländerna kommer att 
uppställa e fte r âr 2000.

Användningen av halon i nya 
apparater förbjöds frän och med
1.1.1993. Användningen a v te tra - 
klormetan förbjöds frän och med
1.8.1993.
Användningen av CFC-ämnen 
förbjöds frän och med 1.1.1995 
bortsett frân i mediciner som in
haleras i luftvägarna. 
Användningen av 1,1,1-kloretan 
förbjöds frän och med 1.1.1995.

Utsläppen var âr 1994 över 80 
procent lägre än âr 1980. Det 
krävs emellertid y tterligare ät- 
gärder om utsläppen skall kunna 
bevaras pâ denna nivâ.

Kväveoxidutsläpp
Kväveoxidprotokollet i Sofia och 
deklarationen fö r minskande av 
kväveoxidutsläpp. Sofia 1988.

I protokollet fö rb inde r sig 
Finland a tt före utgängen av âr 
1994 minska kväveoxidutsläppen 
tili 1987 ârs nivâ. I deklarationen 
meddelar Finland som sin avsikt 
a tt före är 1998 minska 
utsläppen med 30 p rocent frän 
1980 ârs nivâ.

Ä r 1993 hade kväveoxidutsläppen 
minskat med omkring 6 procent 
frän 1987 ârs nivâ.
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Avtal

Avdunstande organiska
föreningar
In te rnatione lla  protokollet. 
Geneve 1991.

Biologisk diversitet
A vta l om vârd av den bioiogiska 
d ivers iteten. Rio de Janeiro 
1992.

Skyddandet av Östersjön
Helsingforskonventionen 1974
Helcom rekom m endationerna
1980
M in is te rdek la ra tionen  1988 
Ö stersjöprogram m et 1992 
Ö sters jöavta le t 1992

Màl

Utsläppen av avdunstande 
organiska föreningar skall före 
âr 1999 minskas med 30 procent 
frân 1988 ârs nivâ.

M ale t är a tt värda ekosystemen 
och djur- och växtarterna pä 
jordklo te t samt mängfalden i 
deras arvsanlag, a tt utnyttja 
dem pä ett hällbart sa tt och att 
fördela nyttan av utnyttjandetav 
bioiogiska naturtillgangar pä ett 
rä ttv ist satt.

A ttm inska bland annatnärsa lts- 
och tungm etallbelastningen pä 
havet samt beständiga eller 
giftig a organiska ämnen med 50 
procent före är 1995.

Förverkligande

A vta le t har inte ännu trä tt i kraft

Avtaletträdde i kraft ¡Oktober 1994 
i Finland. En länderrapport, dar 
mângfaldens situation i Finland 
bedöms färdigställs före ut- 
gängen av är 1995. Ettbetänkande 
av en biodiversitetsarbetsgrupp 
färdigställdes i februari 1995.

Mälen eftersträvas genom att 
de inbegrips i lagstiftningen och 
i nationella program
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Naturresurserna och miljôn 1995

N aturresursem a och miljôn 1995  ar en ôversikt over utvecklingen av naturresurserna 
och  m iljôns tillstând. D en  presenterar principerna och praktiken for vaxelverkan 
m ellan  sam hallsekonom in och m iljôn. D essutom  beskriver den h u r m âlen i enlighet 
m ed  en hâllbar utveckling réaliseras i Finland. Ô versikten behandlar ocksâ 
u tveck lingen  inom  de viktigaste sam hàllsekonomiska sektorerna ur miljôsynvinkel. 
D essa sek to rer ar industrin , skogarna, energiekonom in, trafiken sam t jordbruket. 
Ô versik ten  innehâller ytterligare en presentation av de viktigaste avtal om  skydd av 
na tu rresu rserna  och m iljôn som  b inder Finland.
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