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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 programmet underströks utvecklingen av en ekologisk bokföring inom samhälls- och statsekonomin.
Översikten Naturresursema och miljön 1996 innebär en fortsättning pä den praxis
som infördes är 1994 att göra en bedömning av naturresursema och miljön i
samband med budgetpropositionen.
Förenta Nationemas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro är 1992
godkände bland annat ett omfattande handlingsprogram för m iljö och utveckling
(Agenda 21). Finland har förbundit sig att följa de beslut som godkändes i Rio. FN:s
konferens Habitat 2, som arrangerades i Istanbul är 1996 stärkte för sin del den
utvecklingsprocess som inleddes i Rio. Under konferensen förband sig bäde företagssektom och lokalnivän att följa de principer man kömmit överens om i Rio. Ett
fungerande och ömsesidigt päverkande samband mellan miljöpolitik och annan
politik är nyckeln tili en hällbar utveckling. Om man pä samtliga samhälleliga
niväer beaktar miljön dä sektorpolitiken inom olika omräden utformas och bedrivs
päverkas de grundläggande orsakema tili miljöproblem och kan därmed motarbetas
kostnadseffektivt pä förhand.
Översikten har sammanställts av en arbetsgmpp som tillsatts av Miljöministeriet.
Arbetsgruppens ordförande är överdirektör Markku Nurmi vid Miljöministeriet och
medlemmama är konsultativa tjänstemännen Heikki Sourama och Pekka Pelkonen
vid Finansministeriet, överinspektör Risto Timonen vid Jord- och skogsbruksministeriet, överinspektör Erja Fagerlund vid Handels- och industriministeriet, forskare Johanna Haavisto vid Trafikministeriet samt överinspektörema Jarmo Muurman och Pirkko Isoviita vid Miljöministeriet. Överaktuariema Jukka Hoffren och
Leo Kolttola vid Statistikcentralen har, i egenskap av arbetsgruppens sekreterare,
svarat för redigeriengen av översikten. Projektet har finansierats av Miljöministe
riet.
Helsingfors i september 1996

Miljöministeriet

Statistikcentralen

Miljöminister
Pekka Haavisto

Generaldirektor
Timo Relander
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7 Samhällsekonomin och miljön
En ansvarsfull utveckling
som mäl
En av utgängspunktema för Regeringens pro
gram är att verka enligt utvecklingslinjer som
stöder varandra pâ sá sätt att principema för
en hällbar utveckling före ärtusendeskiftet
stärks inom alla de olika delomrädena i samhället, speciellt i fräga om naturresursema och
miljön. Enligt programmet skall den ekonomiska tillväxten under hela valperioden vara
bäde snabb och hällbar med tanke pâ miljön.
Regeringsprogrammet omfattar flera linjedragningar och ätgärder som gäller naturresur
sema, jordbruket, trafiken o.dyl. och som är
förknippade med miljön och en hällbar ut
veckling. I en del av dessa har beslut redan
fattats och i de övriga är förberedelsema i full
gäng. Tili de ätgärder som redan genomförts
hör revideringama av naturskydds- och
skogslagstiftningen. Riksdagen har fait dessa
propositioner i maj 1996. Man har ocksä nyligen köm mit överens om finansieringen av de
naturskyddsprogram som skall genomföras.
Dessutom har man börjat förbereda en totalrevidering av den lagstiftning som regierar pla
neringen av markanvändningen och byggandet.
Under Förenta Nationemas konferens om
miljö och utveckling i Rio de Janeiro är 1992
undertecknades de första globalavtalen angäende miljön. De gäller den biologiska diversiteten och klimatförändringen. Vid konferensen godkändes ocksä ett omfattande handlingsprogram för nästa ärhundrade gällande
en hällbar utveckling. Arbetet pâ dessa överenskommelser har efter konferensen fortsatt
bâde som intemationellt samarbete och i form
av förberedelser och insatser pâ nationell nivä
i de olika ländema. Ocksä i Finland häller

man utgâende frân överenskommelsema pâ
att utarbeta ett nationellt program eller en na
tioneil strategi i enlighet med regeringspro
grammet. Huvudsakligen kommer Regering
en att fatta besluten i de här ärendena under är
1997.
Enligt det femte handlingsprogrammet (Mot
en hällbar utveckling) är unionens huvudmäl
en ekologiskt hällbar utveckling. EU utgär
ifrän att miljöpolitiska beslut skall fattas sä
nära medborgama som möjligt i enlighet med
subsidiaritetsprincipen. Avsikten är att medlemsländema pâ nationell nivä följer princi
pen om en hällbar utveckling speciellt inom
följande céntrala omrâden:
-

industri
energiförsörjning
trafik
jordbruk
turism

För industrins del är malet att främja ibruktagandet av ett miljörevisionssystem, att förbättra
och förenhetliga lagstiftningen om förorening
samt utveckla företagens miljömedvetenhet.
Inom energiförsöljningen ligger tyngdpunkten
pâ utvecklande och användning av energisparande teknik, pâ utvecklande av fömybara energikällor och pâ inkorporering av extema kostnader. I fräga om trafiken är mälet att försöka
inkorporera kostnader som förorsakas av exter
na skador, att försöka minska obalansen mellan
olika trafikformer och att främja användningen
av miljövänligare trafikformer. Inom jordbruket
är mälet att främja extensiva produktionsmetoder och odlingsteknik som sparar naturen.
Enligt EU:s program bör ocksä tillgângen pâ
information som gäller miljön förbättras
snabbt inom dessa sektorer. Detta för att det
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ekonom i- och miljöpolitiska beslutsfattandet
skall kunna intégreras inom den närmaste
fram tiden. En förutsättning för detta är en
ekologisk bokföring över ekonomin och uppföljning av miljöns tillständ bland annat med
hjälp av miljöindikatorer. Eftersom det i allm änhet är betydligt billigare att förebygga
m iljöproblem än att réparera skadom a i efterskott, är det möjligt att göra betydande kostnadsinbesparingar genom integrering. Alla
m iljöskador ingâr inte i m arknadsprisem a och
därför kan inte marknaden ensam styra verksam heten i den riktning som m iljöm ässigt och
samhällsekonomiskt ger det bästa resultatet.
EU :s m iljöprogram justeras under är 1996 ge
nom parlamentets och rädets medbeslutandeförfarande. De centrala sektorem a i programjusteringen är att förena m iljöärenden med
övrig handlingspolitik, att göra styrmedlen
m ängsidigare och att utveckla verkställandet
av lagstiftningen samt att öka medvetenheten.
Y tterligare en central sektor är EU:s roll i det
intem ationella samarbetet. Enligt uppskattningam a har EU gâtt fram ât dâ det gäller
m inskandet av vissa miljökonsekvenser. Det
ta räcker emellertid inte tili för att förbättra
m iljöns kvalitet i m edlemsländem a och än
m indre för att ifäm ja en hällbar utveckling.
För att m älen skall kunna näs bör miljöpolitiken effektiveras under de närmaste ären.

Styrmedel
Restriktioner som baserar sig pä lag har värit
det traditionella sättet att beakta miljökostnad em a i ekonomiska beslut. Vid sidan av dessa
traditionella administrativa m etoder har man
allt effektivare börjat söka smidigare styrme
del, säsom skatter, överlätbara utsläppstillständ, miljöm ärkning och frivilliga avtal.
M yndighetem a kan pâverka verksamheten pä
m arknaden och miljöns tillständ:

6

-

-

-

genom lagstiftning,
genom bestämmelser som gäller planering
och annan administrativ verksamhet, t.ex.
genom att kräva miljökonsekvensbedömning av projekt och planer,
med skatter, avgifter och understöd,
genom att inrikta offentliga anskaffningar,
genom att styra bidrag sä att de negativa
miljöeffektema av olika ätgärder minimeras,
genom frivilliga avtal och arrangemang,
genom att öka konsumenternas miljömedvetenhet och
genom intemationellt samarbete.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, som trädde i kraft i September
1994, regierar bedömningen och beaktandet
av miljökonsekvenser i planering och beslutsfattande. M KB-förfarandet har hittills tillämpats pä 45 projekt, av vilka 20 har varit vägbyggen. Resten har varit projekt i anslutning
tili kraftverk, avfallshanteringsanläggningar,
jäm vägar, hamnar samt förändring av skogs-,
vätmarks- och kärmatur.
En viktig del av den finländska miljövärden är
näromrädessamarbetet i de nordvästra delama
av Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Med finsk expertis är det möjligt att
genom gemensamma projekt minska nedfallet
av luftföroreningar avsevärt, att förbättra vattendragens tillständ och att trygga naturens
diversitet inte bara i landet i fräga utan ocksä
i Finland. Under ären 1991-1995 har det beviljats över 200 miljoner mark i bidrag tili
sammanlagt 128 projekt. Ären 1996-1998
skall Finland enligt planem a använda ungefär
106 miljoner mark för de viktigaste investeringsprojekten. Finland har som första västland tagit i bruk den s.k. ekokonversionen
(debt for nature swap), vilket innebär att Fin
land kvitterar en del av Polens skuld som
betald, dä Polen investerar motsvarande belopp i miljövärd och energisparande. Under
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1990-talet har 80 miljoner mark ur statsbudgeten reserverats för detta ändamäl och tills
vidare har ungefär 60 miljoner använts.
I Finland är ocksä fiera olika ekonomiska medel för styming av miljövärden i bruk. Bland
dessa kan man särskilja skatter pä miljöfarliga
varor, olika skattedifferentieringar som päverkar miljön, ekonom iska sporrar, en del ad
ministrativa och kommunala avgifter, finansieringsstöd och pantsystemen i anslutning tili
átervinning.
De mest betydande av de ekonomiska styrmedel som tillämpas är förknippade med beskattningen. En central fräga da miljöskatter tas i
bruk är vilken skattens styrande inverkan är i
förhällande tili dess fiskala inverkan, Intäkterna av miljöskatter ger staten en möjlighet att
sänka andra skatter utan att den totala skattegraden ändras. Dä den styrande inverkan inte är
speciellt kräftig, inbringar miljöskatten fortlöpande inkomster ät staten. A andra sidan
minskar den fiskala inverkan av en miljöskatt
med stör styreffekt i det länga loppet. Alltför
höga miljöskatter kan minska den intemationella konkurrenskraften inom de näringsgrenar där inverkan av miljöskatterna är störst.
Därför är det inte möjligt att flytta tyngdpunkten i beskattningen allt för snabbt.
I regeringsprogrammet är syftet att i betydan
de grad kompensera sänkningen av de skatter
som gäller arbete med miljöskatter. Málet är
en skattemodell som sporrar tili energisparande och minskande av miljöfarliga utsläpp.
Riksdagen godkände regeringens förslag tili
ny avfallsskattelag i juni 1996. Pä avfall som
levereras tili avstjälpningsplatser uppbärs avfallsskatten pä sä sätt att bland annat jord- och
stenmaterial samt komposteringsbart bioavfall inte beskattas. Avfallsskatten träder i kraft
i början av September 1996 och den är 90
mark per avfallston. Skatteintäktema uppskattas vara 350 miljoner mark pä ärsnivä, av
vilket hushällen stär för ungefär 20 procent.

Ocksä en skatt pä engängsprodukter i detaljhandeln utreds som bäst.
Enligt Statsrädets principbeslut är det frän och
med början av juni förbjudet att föra begagna
de bildäck tili avstjälpningsplatser. Atervinningen av begagnade bildäck finansieras med
en ätervinningsavgift som ingär i inköpspriset. Avgiften är 12,5 mark pä personbilsdäck
och 50 mark pä lastbilsdäck. I Finland samlas
det ärligen totalt ungefär 30 miljoner kilo be
gagnade bildäck, av vilket 20 miljoner kilo
tidigare hamnade pä avstjälpningsplatser. Det
nyaste pantavgiftssystemet, som togs i bruk i
mars 1996, gäller dryckesburkar och avgiften
är en m ark per burk.
I tabell 1 finns en förteckning över skatter och
avgifter med tydlig styreffekt. Alia dessa syns
inte i statsbudgeten. Oljeskyddsavgiften sam
las in tili en separat fond. M änga av dessa
skatter och avgifter har regierais pä andra
grunder än miljövärd. Bland de miljörelaterade skattema och avgiftema är styreffekten
tydligast i skattema pä engängsförpackningar
för alkoholdrycker och läskedrycker, de miljöbaserade tilläggsskattema pä energi, oljeavfallsavgiftema, vattenskyddsavgiften och ol
jeskyddsavgiften samt den statliga avfallsavgiften.

Miljövärd i statsförvaltningen
Förutom med de ovannämnda ekonomiska
och administrativa styrmedlen kan myndighetem a förbättra miljöns tillständ ocksä med
egna miljövärdsinsatser och miljömedveten
anskaffningspolitik. En speciellt viktig roll
har statsförvaltningen som verkställande och
finansierande instans inom miljöforskningen
och -utvecklingen. Forskningen om miljön fi
nansieras av bland annat Finlands Akademi,
Teknologiska utvecklingscentralen och de
ministerier som verkar inom miljö-, energioch naturresurssektorema. Den omfattande
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1.

M il jörelaterade statliga skatter och avgifter (miljoner mark)

Skatt pä engangsförpackningar för alkoholdrycker
Skatt pä engangsförpackningar för läskedrycker
Accis pâ gödselmedel
Avgifter för bekämpningsmedel
Accis pa elström
Energiskatter, därav:
K old ioxid de l
E nergidel
G rundskatt
Oljeavfallsavgift
Skatt pä bilar och motorcyklar
Charterskatt
Vattenskyddsavgift
Oljeskyddsa vgift
Fordonsskatt (den s.k. bruksavgiften)
Motorfordonsskatt (den s.k. dieselskatten)
Statlig avfallsavgift
Sam m anlagt

BS = B okslute t
SB = S tatsbudgeten
— = inte i bruk .. = up pg iftsakna s

1993

1994

1995

1996

1997

BS

BS

BS

SB

BP

16
19
516
6
656
8404
1005

88
15

90
16

90
16

-

-

-

6

6

6

-

-

-

885
-

48
16
267
6
56
9815
7 140
760
7915
19
2054
80
2
31
618
844
-

12 279

13 856

-

7399
21
1 609
111
2
34
-

11 628
1488
791
9349
21
2685
-

13 550
1707
949
10894
20
3 600
-

14100

20
3 800
-

3
34
1 046
668
-

2
34
1 040
860
80

2
34
1 070
870
300

16194

19 298

20308

BP = Budgetpropositionen

m iljôforskningen vid universitet och hôgskolor ingâr inte i siffrom a i tabell 2 .

Miljövärd / kommunerna

M iljôvârdsutgiftem a har huvudsakligen inriktats pâ att fôrbâttra xniljôns tillstând och repa
rera miljôskador. Dessa utgifter b estir till
stôrsta delen av olika investeringsbidrag till
industrin och av inkomstôverfôringar till
kom m unem a. Naturskyddsutgiftem a har inriktats pâ anskaffning och skôtsel av naturskyddsomrâden. D essa utgifter présenteras
nàrm are i kapitlet Naturresurser. Den stôrsta
statliga miljôvârdsutgiften har sedan âr 1995
varit m iljôstôdet till jordbruket. Fôrdelningen
och anvàndningen av m iljôstôdet till jordbru
ket granskas nârm are i kapitlet Landsbygdsnâringar.

Utöver staten använder ocksä kommunema
och samkommunema betydande summor för
miljövärd. Är 1992 var kommunemas och
samkommunemas miljövärdsutgifter 3,5 miljarder mark, är 1993 var summan densamma
och är 1994 var den 3,4 miljarder mark. Av
utgiftem a inriktades hälften pä anläggning av
avlopp och 29 procent pä behandling av avloppsvatten samt 15 procent pä avfallshantering. I tabell 3 visas kommunemas och sam 
kommunemas samt de kommunala affärsverkens utgifter för miljövärd. Uppgiftema
inbegriper inte samhällenas energiförsörjning. Den granskas i kapitlet Energiförsöijning.

8
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Statens miljöutgifter (miljoner mark)

Miljöförva Itning
Centralförvaltning
R egionalförvaltning
Näromrädessamarbete
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget
Forskning och utveckling*)
M iljöskydd och m iljövärd11
A nvändning och skötsel av naturresurser21
Utveckling a v m iljöteknologin3>
Övrig m iljöforskning41
Stöd tili miljöorganisationer
Miljövärd
Luftvärd och avfallshantering
Vattenskydd
M iljöskötsel och -rening
Miljöstöd tili skogsbruket
Naturskydd
Främjande avenergisparande
Mijövärd inomtrafiken*)
Spärtrafik
Miljöstöd tili jordbruket
Basstöd
S pecialstöd
Gärdsbruket utvecklingsfond
Stöd för investeringar i gödselstäder
Totalt

—= inte i bruk

.. = uppgiften saknas

^ M iljöförvaltningen och Finlands Akadem i
^ Teknologiska utvecklingen

1992

1993

1994

1995

1996

1997**

391,6
108,3
283,3
85,6
7,6
432,6
209,3
86,4
110,0
26,9
6,2
91,8
24,6
24,3
42,9
234,6
7,7

355,1
95,2
249,9
55,0
9,0
442,0
201,6
77,5
136,0
29,9
6,3
119,0
38,4
25,2
55,4
263,7
6,0

378,2
128,4
249,8
57,0
8,7
479,3
229,3
72,3
149,0
28,7
6,3
152,2
47,3
22,2
82,7
346,7
9,8
135,6

429,7
126,6
303,1
57,0
7,7
422,4
190,3
108,0
193,0
31,1
5,6
84,9
45,0
7,5
32,4
288,3
6,0
139,1
1 419,9
/ 329,7
90,2
2,5
-

454,6
135,8
318,8
56,6
6,5
505,9
202,7
113,7
160,0
29,5
6,3
118,5
41,0
32,6
44,9
10,0
327,2
7,5
187,8
78,9
1 543,0
1380,0
139,0
2,5
80,0

469,1
139,1
330,0
59,6
6,5
497,4
196,1
111,3
160,0
30,0
6,2
189,1
26,8
56,5
105,8
15,0
371,0
7,5
236,7
92,9
1 570,0

2963,1

3385,2

3601,0

47,0

54,8

83,6

1 304,7

1 310,9

1 657,4

*) = uppskattning

-

-

-

-

80,0

* *) = prognos

^ Jo rd - och skogsbruksförvaltningen
Övriga förvaltningsom raden

Största delen av koimnunemas miljövärdsutgifter föranleds av anläggning av avlopp och
rening av avloppsvatten. Utgiftema för avfallshantering, anläggning av avlopp och behandling av avloppsvatten täcks i regel med
avgifter som uppbärs av dem som utnyttjar
tjänstema i fräga. Investeringama i dessa pro-

jekt är emellertid delvis budgetfinansierade. I
och med urbaniseringen har samhällenas vattenförbrukning ökat och samtidigt har de
ovannämnda utgiftem a ökat. Miljövärdsutgiftem a finansieras med kommunemas egna
skatteintäkter och med statliga inkomstöverföringar.
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3.

Kommunernas miljövärdsutgifter och finansieringen av dessa (miljoner mark)
1993

Avfallshantering
U tg ifte r
414,5
Verksamhetsutgifter
51,1
Investeringar
Inko m ste r
4,7
Statsbidrag
3,4
Avgifter frän kommuner och staten
408,6
Övriga avgifter
Vattenförsörjning
U tg ifte r
Behandling av avloppsvatten
Verksamhetsutgifter
Investeringar

849,2
385

Anläggning avavlopp
1037,9
Verksamhetsutgifter
555
Investeringar
In ko m ste r
46,7
Statsbidrag
Avgifter frän kommuner och staten 97,6
3 959,9
Övriga avgifter
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1994

408,8
98,1
2,6
3,4
426,5

767,9
223

950,2
733

1993
Miljövärd
U tgifter
Verksamhetsutgifter
187,6
Investeringar
16,3
Inkom ster
Statsbidrag
4,4
Avgifter frän kommuner och staten 12,4
Övriga avgifter
28,1
Totalt
U tgifter
Verksamhetsutgifter
2 489,2
Investeringar
1 007,4
Inkom ster
55,8
Statsbidrag
Avgifter frpn kommuner och staten 113,4
Övriga avgifter
4 396,6

52,6
93,6
3 383,8
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1994

187,9
29
9,7
12,5
25,6

2314,8
1 083,1
64,9
109,5
3 835,9

2

Naturresurser

Träresurser och
skogsanvändning
Skogama är ekonomiskt sett Finlands viktigaste naturresurs. Det finns drygt 26 miljoner
hektar skogsbruksmark i Finland, och detta är
86 procent av heia landarealen. Drygt 20 hek
tar är egentlig skogsmark och resten är tvinmark och impediment med lag produktivitet.
Skogstillväxten i Finland är betydligt större
än avverkningen. Till och med totalavgängen,
som utöver avverkningama inbegriper den naturliga avgängen har i fräga om säväl tali Och
gran som lövträd värit betydligt mindre än den
ärliga tillväxten.
Eftersom skogama fömyas relativt snabbt har
Finland goda förutsättningar att utnyttja dem pä
ett hällbart sätt. Vid en konferens för europeiska
skogsministrar i Helsingfors är 1993 förband
sig Finland bland annat att idka ett ekologiskt
hällbart skogsbruk och att värda skogamas di-

Figur 1.

versitet. Detta har beaktats dä skogslagstiftningen reviderats. Syftet med skogslagen är
att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hällbar skogsvärd och -användning. Mälet
är att skogama pä ett hällbart sätt skall ge en
god avkastning, samtidigt som den biologiska
diversiteten bevaras. Avsikten är att skogsla
gen och lagen om finansiering av hällbart
skogsbruk skall träda i kraft i böijan av är
1997. Klargörandet av principema för ett certifieringssystem som lämpar sig för finländska förhällanden inleddes under vären 1996.
Finland strävar efter att främja ett hällbart
skogsbruk i intemationell skogspolitik. I uppföljningsprocessen tili konferensen i Helsing
fors har man utvecklat allmäneuropeiska kriterier och indikatorer för ett hällbart skogs
bruk. I Helsingfors arrangerades i augusti
1996 ett intemationellt seminarium i anslutning tili den mellanstatliga skogspanelens arbete. Panelen lyder under FN:s kommission
för hällbar utveckling. Syftet med seminariet

Skogstillväxten och den totala avgängen (miljoner kubikmeter)
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snittliga tillväxten av trädbeständet drygt 75
m iljoner kubikmeter fastmätt under ären
1989-1994. Skogsforskningsinstitutet har
uppskattat att tillväxten nu rentav överskrider
80 miljoner kubikmeter fastmätt. Skogstillväxten är med andra ord betydligt större än
avgängen. Utnyttjandet av skogsresursema
hotar därmed inte skogsbeständet utan är förenligt med en hällbar utveckling.

var att främ ja ibruktagandet och vidareutvecklingen av intemationellt jäm förbara kriterier och indikatorer.
I Finland utgör privata medborgare, tili skillnad
frän Situationen i de flesta övriga länder, den
största gruppen skogsägare. Detta medför att
ansvaret för och bestämmanderätten över skogam as tillstand tili en stör del ligger hos privata
medborgare. Privatpersoner äger 54 procent av
skogsbruksmarken, bolag 8 procent och staten
33 procent. De privatägda skogama är belägna
inom de omräden i södra Finland som med
tanke pä träproduktion är bäst.

Skogarna som bindare av
koldioxid

I Finland kalavverkas ärligen litet under 0,4
procent av skogsbruksmarken och nyplanteras enligt lag. Dessutom sätts det in övriga
skogsvärdsätgärder, säsom gallringsavverkning och plantskötsel, pä ett omräde som motsvarar 1,8 procent av all den mark där det
idkas skogsbruk. Är 1995 avverkades rekordm ängden 57 m iljoner kubikmeter fastmätt för
industrin och för annan användning. Da man
beaktar spillvirket och den naturliga avgängen
var totalavgängen i vära skogar drygt 63 mil
jo n er kubikm eter fast matt. Enligt den riksomfattande skogsinventeringen var den genom-

Figur 2.

D e finska skogama är betydande bindare av
koldioxid och hindrar för sin del att det världsomfattande växthusfenomenet blir kraftigare.
Skogam a binder koldioxid sä länge de växer,
vilket skogama i Finland gör, som en följd av
äldersstruktur och effektiv skogsvärd.
Skogam a i Finland har under de senaste ärtiondena fungerat som ett ekosystem som bin
der koldioxid frän atmosfären i biosfären. Den
ärliga nettoansamlingen av kol i trädbeständet
har i början av 1990-talet motsvarat 37-55
m iljoner ton koldioxid, medan utsläppen av
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1993

1994

1995

fossila bränslen har motsvarat 51-58 miljoner
ton koldioxid. Enligt uppskattningama ökar
den kolmängd som binds i ekosystemen i de
finländska skogama átminstone de närmaste
15-20 áren.

Diversitet
Bevarandet av naturens mängfald är förknippat med användningen av skogama, kärren,
vattnen och odlingsmarkema. Eftersom en
stor del av landarealen i Finland är naturskogar som utnyttjas ekonomiskt innehar metodema för skogsskötsel en nyckelposition da
det gäller att värda diversiteten. Det mälmedvetna ökandet av träresursema i skogama har
lett tili att skogsnaturen blivit ensidigare, tili
att gamla skogar, träslag av litet värde och
märket trämaterial minskat.
Nuförtiden strävar man efter att förena de
olika synvinklama i fräga om utnyttjandet av
ekonomiskogar pä sä sätt att bade den biolo-

Figur 3.

giska diversiteten och förutsättningama för ett
ekonomiskt lönsamt skogsbruk tryggas. Det
miljöprogram för skogsbmket som Jord- och
skogsbruksministeriet samt Miljöministeriet
fastställde är 1994 har, liksom övriga skogsorganisationers rekommendationer, utvecklat
skogsbmksmetodema i en riktning som beaktar várden och skyddandet av naturens diver
sitet. Utredningar visar att rekommendationema har inkorporerats väl i det praktiska
skogsbmket. M etodem a utvecklas kontinuerligt utgáende ffän den aktuella forskningen.
Avsikten är att totalrevisionema av báde
skogslagstiftningen och naturskyddslagstiftningen skall träda i kraft i början av ár 1997.
De samtidiga lagberedelsema har gjort det
möjligt att i rätt stor utsträckning förenhetliga
säkrandet av den mängfald av naturtyper, organismarter och speciellt hotade beständ som
är karakteristisk för den finländska naturen.
Behovet att skydda hotade skogsarter har betonats under den señaste tiden. Statsrädet beslöt ocksä i juni 1996 att utvidga skyddandet
av gamla skogar betydligt.

Artigen gödslade skogar och nydikade omräden (Hektar)
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Naturskyddsomräden
I Finland är naturskyddsstxävandena nära förknippade m ed ett hällbart utnyttjande av ekonom iskogam a, och naturens diversitet tryggas
i första hand med dessa metoder. Detta kom
pletteras m ed att man pä olika hall i landet
later tillräckligt stora naturskyddsomräden stä
heit orörda eller sköter dem pä nägot visst sätt.
M ed stöd av naturskyddslagen kan m an trygga grundem a för naturens diversitet, dvs. ett
tillräckligt täckande nät av skyddade omräden. De skyddade omrädenas om fattning och
frägan om hur bindande skyddsbestämmelserna är päverkas avsevärt av hur värden av na
turens diversitet beaktas i användningen av
naturresursem a. Sedan är 1916 har det grundats naturskyddsomräden pä statens marker
m ed en samm anlagd areal om ungefär 1,25
m iljoner hektar och ödemarksomräden med
en areal om 1,5 miljoner hektar. Av skogsbruksm arken är ungefär 10,4 procent skyddad.
Ären 1971—1995 har det använts 1 050 miljo
ner m ark fö r anskaffning av skyddsomräden
och för ersättningar. Dessutom har statsägd
Figur 4.

mark tili ett värde av 280 miljoner m ark bytts
ut mot skyddsomräden. Skyddsprogram för
privatmarker har genomförts gällande 140
000 hektar. Skyddsprogram som gäller litet
under 250 000 hektar och en del övriga
skyddsreserveringar är ännu ogenomförda.
Avsikten är att försnabba anskaffningen av
omräden som omfattas av naturskyddsprogram avsevärt under de närmaste ären. Enligt
det helhetsprogram för finansiering av naturskyddsprogram som fastställdes i juni 1996
skall staten före är 2007 skaffa omräden tili ett
sammanlagt värde av 3,2 miljarder mark. En
del av finansieringen sköts genom att Forst
styrelsens skyldighet tili markbyte tillämpas
och genom att inkomstema av markförsäljning används för naturskyddsprogram ända
tili är 2004.
Tyngdpunkten i grundandet av naturskydds
omräden ligger för närvarande pä skyddande
av gamla skogar. Enligt Statsrädets principbeslut i juni 1996 grundas nya skyddsomräden
pä omkring 316 000 hektar huvudsakligen i
norra Finland. Efter detta är läget i Finland
intemationellt sätt relativt gott vad gäller
skyddandet av skogar. Kostnadema för an-

Genomförandegraden för skyddsprogram 1.1.1996

N ation al- och naturparker
Program för skydd ande a y karr
Program för skyddande av g a m la skogar
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skaffning av privatmarker ingär i helhetsprogrammet för finansiering av naturskyddet.

Fondens budget for aren 1996-1999 ar unge
far 450 miljoner ECU, av vilket 40 procent
inriktas pa naturskyddsandamal och ungefar
50 procent pa nyskapande miljoteknologiska
projekt. Besluten om bidrag ur LIFE-fonden
fattas arligen. Ar 1995 fick Finland 15,7 m il
joner mark for naturskyddsprojekt och 12,7
miljoner mark for ovriga andamal.

Finlands medlemskap i EU har medfört nya
krav pä naturskyddet och dessa har tagits i betraktande vid uppgörandet av den nya naturskyddslagen. Samtidigt beaktas kraven i EU:s
natur- och fägeldirektiv. Man strävar efter att
genomföra direktiven genom att skapa ett enhetligt nätverk av skyddade omräden, Natura
2000. Finland och Sverige har tillsammans gett
ett förslag tili kommissionen om naturtyper
samt djur- och växtarter som är karakteristiska
för de nordliga omrädena i Unionen och som
borde införas i naturskyddsdirektivet.

Vattenresurser
Vattenresursema i Finland overskrider rejalt
det egna behovet. Den sammanlagda insjoarealen ar 10 procent av hela Finlands areal,
dvs. 33 500 kvadratkilometer och de finska
territorialvattnen omfattar 36 000 kvadratki
lometer. Sjoama ar sa grunda att den samman
lagda volymen bara ar 235 kubikkilometer. Pa
grund av avloppsvattenbelastningen klassificeras ungefar fyra procent av den totala sjoarealen som kvalitetsmassigt dalig eller nojaktig, medan 80 procent klassificeras som god
eller utmarkt. Under de senaste aren har
mangden svart nedsmutsade vattenomraden
minskat, men i och m ed den spridda belastningen har mangden helt rena omraden mins
kat. Allt som allt har vattendragens tillstand

Finlands preliminära förslag om Natura 2000omräden färdigställdes i januari 1996. Förslaget innehäller bara statsägda skyddsomräden
och avsikten är att före slutet av 1996 komplettera förslaget med omräden som huvudsakligen omfattas av naturskyddsprogram.
EU-kommissionen fattar det slutliga beslutet
om nätverket är 1998 och det skall vara klart
senast är 2004.
Europeiska unionens LlFE-fond stöder för sin
del genomförandet av Natura 2000-nätverket.

4.

Finansieringen av naturskyddsprogram (miljoner mark)
1992

1993

BS
146,4
78,4
68,0

1994

1995

1996

1997

BS

BS

SB

BP

159,1
64,8
87,0
7,3
64,7
19,0
35,0
10,5

159,0
89,0
60,0
10,0
64,7
19,0
45,0
39,5

235,0
115,0
110,0
10,0
68,0
43,0
25,0

288,3

327,2

371,0

Anskaffing av skyddsomräden
Köp av privatmarker
Markutbyte
Markförsäljningsinkomster
Skötsel av naturskyddsomraden
Naturskyddsersättningar
Forstskyddsersättningar
Övriga utgifter

117,3

56,5
26,2
0,0
34,6

62,8
16,2
17,0
21,3

141,6
71,6
61,0
9,0
65,9
16,2
100,0
23,0

Totalt

234,6

263,7

346,7

-

-

BS = Bokslutet SB = Statsbudgeten BP = Budgetpropositionen

- = inte i användning
.. = uppgiften skanas
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blivit bättre inom industrins och städemas influensoxnráden, men sämre inom jord- och
skogsbrukets influensomráden. Speciellt
m assa- och pappersindustrin har under de se
ñaste áren infört en hei del miljövärdsätgärder
som förbättrar vattenkvaliteten. De kommunala kostnadem a för avlopp och rening av
avloppsvatten presenteras i tabell 2 .
Är 1995 producerades sammanlagt 12,9 terawattimmar elektricitet med vattenkraft, vilket
var 10 procent av hela energiförbrukningen.
Alit som allt har 1 500 forsar byggts ut för
energiproduktion. Dessutom omfattas en tredjedel av sjöarealen, dvs. ungefár 12 000 kvadratkilometer, av den regiering som huvudsakligen
betjänar energiproduktionen, vattenanskaffningen och skyddet mot översvämningar. Syftet
med projekten för skydd mot översvämningar
har i allmänhet värit att skydda jordbruksmarker
mot översvämningar och pá detta sätt har
60 000 hektar odlingsmark kunnat tas i effektivt
bruk. A andra sidan hindrar dammama och
kraftverken de vandrande fiskamas rörelseftihet och förökning. Ytterhgare har det varierande vattenständet, som beror pä regieringen, ändrat vattenfäglamas livsmiljö. Den vattenkraft
som kan utnyttjas ekonomiskt är redan till största delen utbyggd och dá de sista omfattande
Projekten för skydd mot översvämningar slutförs överförs tyngdpunkten pá underháll av genomförda projekt och pä driftsutveckling.
Det finns gott om grundvatten i Finland, även
om de resurser som kan utnyttjas redan är i
användning nästan tili fullo i södra Finland.
Grundvattenansam lingam a är ganska smá till
om fattningen och de jordlager som skyddar
dem är väldigt tunna. Gmndvattenresursema i
sand- och grusbildningar i Finland är ungefár
fern m iljoner kubikmeter i dygnet och den
sam m anlagda ytan av viktiga grundvattenomráden är 4 239 kvadratkilometer. Vattenresursem as kvalitet hotas främst av luftföroreningar och sura nedfall. Grundvattnen i Finland är
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speciellt känsliga för försuming, eftersom
jordmänens bromsförmäga här är betydligt
mindre än i Mellaneuropa, där grundvattnen
täcks av ett tjockt kalkstenslager.
Ungefär 13 procent av regnvattnet sugs in och
blir gmndvatten, som förekommer rikligast i
gms- och sandbildningar. Samhällenas vattenverk använder ungefär 0,6 miljoner kubikmeter
gmndvatten och konstgjort gmndvatten per
dygn. De allmänna vattenverken omfattar 85
procent av befolkningen och reningsverken 77
procent. Av det vatten vattenverken använder är
45 procent ytvatten och 55 procent gmndvatten
eller konstgjort grundvatten. I framtiden kommer hushällsvattnet huvudsakligen att bestä av
gmndvatten eller konstgjort gmndvatten. Enligt
uppskattningama kommer gmndvattenandelen
att vara 70 procent är 2010.
Användningen av vattenresurser per invänare
har minskat kräftigt under de senaste ären.
Som störst var förbmkningen 335 liter per
dygn och invänare är 1972, medan den är
1993 var 261 liter. Är 1994 distribuerade vat
tenverken 419 miljoner kubikmeter vatten och
avloppsvattenflödet var 519 miljoner kubik
meter. Den minskade förbmkningen är en
följd av högklassig sanitetsutmstning, upplysning, minskad vattenförbmkning i hushällsmaskiner och inom industrin, av sanerade vattenledningar och av höjda vatten- och avloppsvattenavgifter.

Malmresurser
I förhällande tili industriproduktionen är
malmresursema i Finland relativt smä. Pro
duktionen inom metallindustrin baserar sig pä
icke-fömybara och oförädlade naturresurser.
Är 1994 skaffade metallindustrin 3,6 miljoner
ton malm och valsningsprodukter samt 1,1
miljoner ton skrot frän utlandet. Samtidigt
producerades 3,2 miljoner ton inhemsk m e

t f jl S tatistikcentralen

tallmalm och bruttovärdet av Produktionen i
malmgruvor var 600 miljoner mark.
De finländska malmresurser som för närvarande är kända häller snabbt pä att ta slut och
enligt uppskattningama kommer bara en av de
nuvarande malmgruvoma att vara verksam i
början av nästa ärtusende. A andra sidan har

Figur 5.

det reserverats betydande omräden för malmletning framför allt i Lappland. Eftersom metallindustrin i Finland är väldigt modern torde
metallförädlingen att kunna fortsätta ännu en
läng tid, om än med användande av utländsk
rävara. Under 2000 -talet kommer metallför
ädlingen antagligen tili en stör del att basera
sig pä utländska rävaror och ätervinning.

Produktion av anrikad metall, järn, kalksten och cement (1000 ton)
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3

Industri

Utvecklingen av miljövärden
Principen om en hällbar utveckling innebär att
industrin borde producera mera av mindre. Detta förutsätter att användningen av naturresurser
och energi effektiveras samt att utsläpps- och
avfallsmängdema minimeras. Tyngdpunkten i
miljövärden inom industrin har under 1990-talet flyttats frän utsläppsminskande ätgärder som
bygger pä administrativa bestämmelser tili päverkan genom miljöinformation och tili miljöförvaltningssystem.
Syftet med det förfarande för miljökonsekvensbedömning som är i kraft inom EU är att främja
utvecklandet av miljövärdsförvaltningen inom
företag pä frivillig väg. I Finland trädde en lag
om frivilligt deltagande för industriföretag i
miljöstymings- och miljörevisionsordningen i
kraft i böijan av 1995. Finlands miljöcentral för
bok över de företag som omfattas av systemet
och Mätteknikcentralen konstaterar kompetensen hos de miljökontrollanter som verkaT inom
systemet, dvs. ackrediterar dem. De första finländska företagen anslöt sig tili EMAS-system et under vären 1996.
Figur 6.

EM AS-systemet kompletterar de tillstándsoch informationsskyldigheter som är förknippade med miljövärden. Systemet innebär att
företagen utarbetar egna miljöpolitiska pro
gram och kontrollsystem för miljöärenden.
Detta inbegriper ocksá regelbundna miljögranskningar, dvs. miljörevisioner. Företagen
följer ocksá själva aktivt med utsläppsutvecklingen, avfallsvolymema och förbmkningen
av rävaror, energi och vatten.
Miljöförvaltningssystem som baserar sig pä frivilliga standarder har utvecklats speciellt av före
tag som redan haft system för kvalitetskontroll i
bruk. De miljöförvaltningssystem som är i bruk i
Finland bygger ffämst pä BS7750-, ISO 9000och ISO 14001-standardeina. Alit fler industriföretag publicerar ocksá separata miljörapporter
vid sidan av de traditionella ärsberättelsema.
Industrimervärdets andel av bruttonationalprodukten i Finland var 27 procent är 1995. Miljövärdsinvesteringama inom tillverkningsindustrin har ¡ Finland koncentrerats pä nägra näringsgrenar: skogsindustrin, den kemiska industrin
och framställningen av metaller.

Miljovárdsinvesteringarna 1394, miljoner mark, och deras andel av alia fasta investeringar
Tillverkning a v olje- och stenkolsprodukter 4 0
Fram ställning av m etálfer 11 8
Industrins eg en energiförsörjning 3 9
T. av m assa, papper och pappersprodukter 4 6 9
Energiförsörjning för sam hällen 169
Tillverkning a v metallprodukter 16
T. av kem ikalier och kem ikaliska produkter 6 7
T. kläder, láderprodukter och skodon 1
Tillverkning av trävaror och träprodukter 18
Fram ställning av livsm edel, drycker och tobak 2 2
Tillverkning a v glas-, ler-, och stenprodukter 5
0

5
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Skogsindustri
Miljövärdsinvesteringamas andel av de fasta
investeringama inom skogsindustrin är väldigt
hög och ökade under áren 1993-1994. Inom
massa- och pappersindustrin var miljövärdsandelen redan över 15 procent ár 1994. Beloppet
av miljövärdsinvesteringar minskade däremot
áren 1993-1994 i och med att investeringama
totalt sett minskade. Enligt Skogsindustrin rf:s
uppskattningar ökade miljövärdsinvesteringarna avsevärt ár 1995, trots att deras andel av
totalinvesteiingama minskade.
Skogsindustrin använder mest pengar för vattenskydd. Drifts- och underhállskostnadema
inom vattenskyddet är ocksä höga och de har
ökat i jäm n takt. Skogsindustrin stár ocksä för
en dominerande del av vattenskyddskostnadem a inom industrin.
Under de señaste áren har miljövärdsinvesteringama inom industrin inriktats pá att skapa
slutna system för vattenomloppet i produktionsprocessema, pä att utveckla blekningen

5.

och pä att effektivera reningen av avloppsvatten. I luftvärdsinvesteringama har tyngdpunkten legat pä att effektivera behandlingen av
luktgaser och pä att minska utsläppen av kväveoxider. Avfallshanteringen har effektiverats bland annat genom effektivare uppsamling av utskottspapper och reparation av avstj älpningsplatser.
Utsläppen inom skogsindustrin minskade är
1995, trots att Produktionen var pä samma
nivä som äret förut. Den biologiska syreförbmkningen (BOD 7) inom massa- och pap
persindustrin minskade med 18 procent och
den kemiska syreförbrukningen (CODcr)
med ungefär 4 procent. Utvecklingen av blekningsprocessen minskade klomtsläppen sä att
utsläppen av klorföreningar var 15 procent
mindre än föregäende är.
Enligt Statsrädets mälprogram för vattenvärden fram tili är 1995 skulle massa- och pap
persindustrin minska framför allt den syreförbrukande belastningen samt den belastning
som förorsakas av klorerade organiska föreningar och näringsämnen. De mäl som uppställdes har realiserats väldigt väl:

Miljövärdsutgifterna ino skogsindustrin

Investeringar, milj.mk

1992

1993

1994

Luftvárd
Vattenskydd
Avfallshantering och skydd
avjordmänen
Övrigt

227
419

117
445

119
338

26
2

17
0

26
7

Totalt

673

579

490

Drifts- och undérhállsutgifter, milj.mk

I992

1993

1994

Luftvárd
Vattenskydd
Avfallshantering och skydd
avjordmänen
Övrigt

11
175

17
207

29
243

78
2

77
3

91
5

Totalt

267

303

368

Övriga
verksamhetsutgifter,
milj.mk

6.

Mälen för vattenskyddet
Malprogram
1995

Genomfört
1995

Massa- och pappersindustrin
160 t/dygn
BOD?
Fosfor
1,5 t/dygn

80 t/dygn
0,9 t/dygn

Cellulosaindustrin
AOX
CODcr
Fosfor

0,34 kg/ct
30 kg/ct
35 g/ct

1,5 kg/ct
65 kg/ct
60 g/ct

ct = cellulosaton

54

ft

74

Statsrädet förbereder som bäst att nytt mäl
program för vattenvärden fram tili är 2005.
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M iljöförvaltningssystemen har spridit sig
snabbt inom skogsindustrin. I slutet av är
1995 tillämpades förvaltningssystem vid 16
fabriker och utvecklades som bäst vid 15 fabriker. Skogsindustrin rf publicerar ärligen en
ärsbok över miljövärden, där det ingär en rap
port över miljövärdsutvecklingen inom
skogsindustriföretagen.

Det är karakteristiskt för skogsindustrin att
rävaror som blir över i ett produktionsskede
kan utnyttjas i ett annat. Ett exempel är att
spillflis som uppstär inom sägindustrin utnytt
jas som rävara för cellulosa och spänskivor.
Bark och svartlut som uppstär vid uppslutning
är viktiga rävaror i industrins egen energiproduktion. Trärävaran inom skogsindustrin ut
nyttjas till över 95 procent och ungefär 60
procent av det slam som uppstär i avloppsreningsverk utnyttjas i energiproduktionen. Ytterligare utnyttjas 35 procent av den aska som
uppstär vid energiproduktionen bl.a. för gödsling och markförbättring.

Kemisk industri
Inom den egentliga kemiska industrin utgjorde miljövärdsinvesteringama 6 procent av
alia fasta investeringar är 1994. Miljövärdsinvesteringamas andel var synnerligen hög
inom tillverkningen av olje- och stenkolsprodukter, nämligen 32 procent. Kemiindustrin rf
bedömer att de investeringar som gjordes av
miljö-, hälso- och säkerhetsskäl ökade kräftigt
är 1995, med ungefär 40 procent.

Ä r 1995 samlades det in 492 000 ton returpapper i Finland, vilket är ett nytt rekord. Ungefär
58 procent av den totala förbrukningen av
papper och kartong samlas in. Dessutom importerades 70 000 ton returpapper för att användas som rämaterial inom pappersindustrin. Sam tidigt exporterades 22 000 ton retur
papper. Pappersindustrin använde sammanlagt
525 000 ton returpapper som rämaterial är
1995.

Figur 7.
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Inom den kemiska industrin och mineralindustrin uppgick drifts- och underhällsutgifterna för miljövärden är 1994 tili drygt 270 miljoner mark.

Det industriella avloppsvattnets syreförbrukande miljöbelastning (1980=100)

t
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7.

Miljôvârdsutgifter inom den kemiska
industrin och mineralindustrin

Investeringar, milj.mk
Luftvärd
Vattenskydd
Avfallshantering och skydd av
iprdmänen
Ovrigt
Totalt
Drifts- och underhällsutgifter
milj.mk

1992

1993

1994

80
46

163
36

80
23

38
2

18
0

10
0

165

217

113

1992

1993

Metallindustri

1994

Luftvärd
Vattenskydd
Avfallshantering och skydd av
iprdmänen
Ovrigt

73
122

145
139

90
111

86
1

91
0

70
2

Totalt

283

376

273

49

49

42

Övriga verksamhetsutgifter,
milj. mk

procent och även utsläppen av tungmetaller
har minskat i jäm n takt. Utsläppen av svavelföreningar i luft har minskat m ed ungefär 70
procent och kolväteutsläppen med omkring
30 procent.

Sedan är 1992 har det intemationella programmet Ansvar för morgondagen varit riktgivande för den frivilliga miljövärden inom
den kemiska industrin. Programmet täcker utöver miljöärenden hälso- och säkerhetsfrägor.
I slutet av är 1995 hade 52 företag förbundit
sig att följa programmet och av dessa anslöt
sig 5 under äret. Är 1995 svarade de företag
som anslutit sig tili programmet för över 80
procent av mängden producerade ton inom
heia den kemiska industrin.
Under den tid programmet varit i kraft har mäng
den personalutbildning i miljö-, hälso- och
säkerhetsfrägor ökat kräftigt: är 1995 deltog
nästan 12 000 personer i utbildning av detta slag.
Genomförandet av programmet Ansvar för
morgondagen och förbättringen av verksamheten uppföljs med hjälp av indikatorer .och
etapper. Den kemiska industrin i Finland började är 1992 som den första i Europa samla in
och publicera indikatoruppgifter regelbundet.
Sedan är 1988 har sulfatutsläppen i vatten
inom den kemiska industrin minskat med 40

Inom metallindustrin har miljövärdsinvesteringama varierat avsevärt under áren 19921994. Drifts- och underhällsutgiftema och dé
övriga verksamhetsutgiftema för miljövärd
har däremot ökat i jäm n takt. Utgiftema för
avfallshantering och skydd av jordmänen utgör nästan hälften av alia drifts- och underhällsutgifter för miljövärd inom metallindust
rin. Miljövärdsproblemen inom metallin
dustrin koncentreras pä näringsgrenama
framställning av metaller och metallprodukter.
Inom de övriga näringsgrenama har miljövärdens andel av investeringama varit liten. Det
ta gäller t.ex. tillverkningen av eltekniska produkter och instrument, där man investerat
kräftigt under de señaste áren.

8.

Miljôvârdsutgifter inom metallindustrin

Investeringar, milj. mk

1992

1993

1994

Luftvärd
Vattenskydd
Avfallshantering och skydd av
iprdmänen
Ovrigt

215
55

40
11

100
30

23
0

8
0

20
4

Totalt

294

59

154

Drifts- och underhällsutgifter
milj. mk
Luftvärd
Vattenskydd
Avfallshantering och skydd av
iprdmänen
Ovrigt
Totalt
Övriga verksamhetsutgifter,
milj. mk
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1992

1993

1994

52
70

44
94

55
82

88
5

103
1

124
0

215

243

263

22

30

32
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Inom metallindustrin har luftvärden förbättrats
bland annat genom att man böijat ta tili vara
partikel- och dammutsläpp. Avfallshanteringen
har förbättrats genom att ansamlingen av problemavfall minskats och genom att behandlingen av använda kemikalier effektiverats.
Ä r 1992 uppstod ungefär 500 000 ton metallavfall inom industrin i Finland. Av detta äteranvändes 58 procent. En stör del av metallavfallet lagrades för en kort tid för att användas
senare. Lagervolymen varierar frän är tili är.
Den totala utnyttjandegraden för metallavfall
inom industrin uppgär tili 96 procent. Av allt
m etallavfall inom industrin är 87 procent jäm och stälskrot.
Utnyttjandegraden för m etallavfall inom samhällen bedöm s vara endast 20 procent. Ätervinningen av metall ur samhällsavfall är ekonom isk verksamhet, som regieras av det pris
som vid varje enskild tidpunkt betalas för
skrotet. D et är huvudsakligen skrothandlar
som sköter insamlingen av metall, även om
kom m unem a anvisat insam lingsställen för
m etall i samhällsavfall eller arrangerat speciella insamlingsdagar. Huvuddelen av det
m etallskrot som samlas in i Finland används
inom m etallindustrin i Finland.
De fram tida tyngdpunktem a i utvecklingen av
m iljöteknik inom metallindustrin anses vara
ytbehandling, mälning, ätervinningsarrangem ang och materialekonom i samt att göra produktem as m iljötekniska egenskaper tili en
produkt. M iljöförvaltningen och de analyser
av produktivcykeln som är förknippade med
m iljöförvaltningen anses vara goda verktyg.

Avfallshantering och
miljöskador
Syftet m ed den nya avfallslagen, som trädde i
kraft i Finland i början av 1994, är att minime-
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ra avfallsvolymema i enlighet med principerna för en hállbar utveckling. I lagen äläggs
företagen bland annat att bokföra sitt avfall
noggrannare än tidigare. Är 1996 infördes
dessutom en statlig avfallsskatt.
Enligt uppskattningama uppstär det ärligen
89 miljoner ton avfall i Finland. Av detta
härrör 36 m iljoner ton ur gruvdriften, 15 mil
joner ton ur industrin och 22 miljoner ton ur
landsbygdsnäringama. Ungefär 20 miljoner
ton av detta är emellertid gödsel, som tili 90
procent utnyttjas i äkergödslingen. Mängden
samhällsavfall och -slam är drygt fyra miljoner ton. Utnyttjandegraden för avfall är 47
procent och ärligen levereras 33 miljoner ton
tili avstjälpningsplatsema. Utnyttjandegraden
för industriavfall och samhällsslam är 60 pro
cent. Samhällsavfall, byggavfall och problemavfall utnyttjas minst, tili bara 20-30
procent.
Inom den närmaste framtiden fömtsätter ocksä EU:s förpackningsdirektiv att avfallsätervinningen effektiveras. I direktivet regieras
att ätervinningen av förpackningar är obligatorisk före är 2 0 0 1 .1 Finland har man strävat
efter att effektivera ätervinningen genom frivilliga avtal mellan myndighetema och in
dustrin. En arbetsgrupp som tillsatts av Miljöministeriet föreslog i juni 1996 att uppställa
som mäl att 81 procent av alia förpackningar
skall äteranvändas eller ätervinnas i form av
förpackningsavfall före är 2001. Av det egentliga förpackningsavfallet borde minst 61 pro
cent äteranvändas direkt och minst 42 procent
ätervinnas, dvs. utnyttjas som material.
Är 1994 omsatte de företag som ätervinner
papper, metall, trä, glas och plast samt spillolja 1 172 miljoner mark och avfallshanteringsföretagen 1 090 miljoner mark.
I juni 1995 trädde lagen om ersättning för
miljöskador i kraft i Finland. Enligt lagen har
företagen större ansvar för de miljöskador de
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förorsakar. Utöver miljöskador täcker lagen
de skador som förorsakas av "sedvanligt" utsläpp, även om dessa háller sig inom ram am a
för tillständsvillkoren. Nu behövs bara ett sannolikt samband mellan verksamheten och ska-

dan för att ersättningsskyldigheten skall träda
i kraft. Enligt utredningama var kostnadema
för miljöolyckor áren 1989-1994 över 22 miljoner mark, av vilket företagens andel var
17,5 miljoner mark.
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4

Energiförsörjning

Energiförbrukning
Ett utm ärkande drag för Finland är det uppvärm ningsbehov som följer av det nordliga
läget. P á grund av den glesa bebyggelsen
käm par den ekonomiska verksamheten dessutom m ed lánga transportsträckor. Ocksá avstándet till marknadsomrädena för exportindustrin är stört.
Á r 1995 var den totala energiförbrukningen
31,5 m iljoner ekvivalenta oljeton. Efter sektor
fördelades förbrukningen pá följande sätt:
9.

Totalförbrukningen av energi 1995
Mtoe

y j| ? f

Industri
Uppvärmning
Trafik
Övriga

14,6
6,8
4,1
6,0

46
22
13
19

Totalt

31,5

100

Figur 8.

Produktionen i Finland är väldigt energidominerad. Speciellt gäller detta exportproduktionen, även om exporten av längt förädlade produkter och högteknologiska produkter
heia tiden ökat. En central exportbransch,
skogsindustrin, stöder sig i energiförbruk
ningen emellertid i avgörande grad pá användningen av biomassa. Energiförbrukning
en har under de señaste tvá ártiondena effektiverats kräftigt: energiförbrukningen inom
industrin har minskat med en tredjedel i pro
portion till förädlingsvärdet.
Över 30 procent av elektriciteten i Finland
produceras i kombination med värmeproduktionen, endera i fjärrvärmeverk eller i industriella mottrycksanläggningar. Andelen är globalt sett pá toppnivá. I anläggningar av detta
slag kan 80-90 procent av energin i bränslet
tas till vara, medan utnyttjandegraden i kondenskraftverk är ungefár 40 procent.

Totalförbrukningen av energi per BNP-enhet i vissa länder 1993

Canada
F o re n ta state rna
Finland
S v erig e
T yskla nd
N orge
Frankrike
Japan
D a n m a rk

0

10

20

30

40

kg o lja /1 0 0 0 m a rk
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Figur 9.

Förbrukningen av primärenergi 1995

Andra inhem ska

Strukturen i energiförbrukningen har i Fin
land värit närä nog oförändrad under de señas
te tio áren. Ar 1995 stod fossila bränslen, olja,
koi och naturgas sammanlagt för 46 procent
av energiförbrukningen, importen av kämkraft och elektricitet för 21 procent och in
hemska energikällor för 33 procent.

Luftvârdsutgifter
M iljövärdsinvesteringama inom energiförsörjningen minskade kraftigt är 1994. Detta
berodde pâ att de tidigare Stora luftvärdsinvesteringam a slutförts. Energiförsörjningens
andel av miljövärdsinvesteringama inom in-

Figur 10. Miljövärdsutgifterna inom energiförsörjningen

800

Miljoner m ark
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□ Investeringar
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400

200
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1993
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10.

dustrin var är 1994 bara 22 procent, medan
den är 1993 var 45 procent. Ocksä verksamhetsutgiftem a för m iljövärden minskade är
1994 nägot inom energiförsörjningen.
Av sam tliga luftvärdsinvesteringar inom industrin gjordes är 1994 inte ens hälften, 205
m iljoner m ark, inom energiförsörjningen, dar
investeringam a huvudsakligen inriktades pä
förbränningsprocesser som minskar kväveoxidutsläppen och i mindre grad pä uppsamling
av partikelutsläpp. Är 1993 uppgick luftvärdsinvesteringam a inom energiförsörjning
en ännu till 698 miljoner mark, av vilket största delen inriktades pä avsvavling.

Drivhusgaser
Enligt den intem ationella klimatpanelen uppskattningar stiger medeltemperaturen pä jordklotet m ed omkring fyra grader före är 2100
om det inte sker förändringar i utvecklingen
av utsläpp av drivhusgaser. Även om utsläppen künde minskas radikalt anses det inte för
närvarande vara möjligt att heit stoppa tempe
raturstegringen.
Finland undertecknade vid miljökonferensen i
Rio de Janeiro 1992 FN:s konvention om klimatförändring. Avtailet har som mäl att fä tili
ständ en stabilisering av drivhusgasema i atmosfären pä en nivä dar mänsklig verksamhet inte
förorsakar farliga stömingar i klimatsystemet.
Detta mäl borde näs inom en period som gör det
möjligt för ekosystemen att anpassa sig tili klimatförändringen pä ett naturhgt sätt och som
garanterar att inte Uvsmedelsproduktionen hotas och som dessutom möjliggör en hällbar ekonomisk utveckling. I det första skedet är mälet
att stoppa ökningen i utsläppen av drivhusgaser
före är 2000 och att därefter minska utsläppen
tili 1990 ärs nivä.
I finländska förhällanden hör koldioxidutsläp
pen av fossila bränslen och torv tili de vikti-
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Finländska utsläpp av drivhusgaser

M iljo n e r ekvivalenta koldioxidton
1990

2000

2010
72-74
4,9
9,3
8,0
0,9
1,5

97-99

Koldioxid
Metan
Kväveoxidul
Kväveoxider
Kolmonoxid
Kolväte

58-69
6,2
7,4
1,5
2,4

62-67
5,0
9,0
9,1
1,0
1,5

Totalt

87-98

106-111

11,8

gaste bland drifthusgasema, och de star för
ungefär 55 procent av utsläppen av växthusgaser. Övriga drifthusgaser är kväveoxider,
m etan och kväveoxidul.
Koldioxidutsläppen av fossila bränslen och
torv ökade kräftigt är 1994 i och med den
minskade importen av elektricitet och vattenkraft. Är 1995 ätergick utsläppen i stört sett
till den tidigare nivän.
Enligt en uppskattning som Handels- och industriministeriet lämnat tili klimatkommissionen ökar koldioxidutsläppen tili ungefär 70
miljoner ton före är 2010. Uppskattningen
bygger pä följande antaganden:
-

-

BNP ökar m ed 2,5 procent per är,
energiprisema stiger en aning,
den tekniska utvecklingen stöds med redan
befintliga nationella program, men inga
nya ätgärder sätts in,
elimporten svarar för 15 procent av totalkapaciteten,
det sker ingen avgörande förändring i andelen käm kraft och vattenkraft.

Energiproduktionskapaciteten fömyas mycket längsamt, vilket innebär att koldioxidut
släppen är 2000 huvudsakligen förorsakas av
produktionskapacitet som är i bruk som bäst
eller som redan är under byggande. Den nya
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Figur 11.

Koldioxidutslapp av fossila branslen och torv
milioner ton
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kapacitet som ar under byggande (bl.a. effektokningen i kamkraftverk, de nya vattenkraftprojekten och utbyggandet av naturgasnatet)
minskar koldioxidutslappen i det fall att den
ersatter kol och olja. Behovet, utnyttjandet och
utslappen av den produktionskapacitet som ar i
bruk ar 2000 paverkas ocksa av elimporten.

De intemationella avtal som Finland ingatt
forutsatter att utslappen inom energiproduktionen minskas kraftigt under 1990-talet. A r
1985 forband sig Finland i det intemationella
svavelprotokollet att minska svavelutslappen

Figur 12. Svavelutslapp och minskningsmil i Finland
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m ed 30 procent frän 1980 ärs nivä (584 000
ton S 0 2 ) före 1993. Dessutom meddelade
Finland som sin avsikt att halvera utsläppen
frän 1980 ärs nivä före är 1995. Redan är 1992
hade utsläppen minskats med över 70 procent.
D etta berodde bl.a. pä att det gjordes strukturella förändringar i energiproduktionen, pä att
användningen av tjockolja minskade och svavelhalten i bränslen sjönk samt pä att processtekniken förbättrades.

N 0 2 ) före är 1994. Dessutom meddelade Fin
land att landet skulle minska kväveoxidutsläppen med 30 procent frän 1980 ärs nivä
före är 1998. Framför allt den ökade trafiken
och energiförbrukningen har pä 1980-talet
ökat kväveoxidutsläppen. I början av 1990-talet har utsläppen minskat en aning som en
följd av den ekonomiska depressionen, av
processtekniska förbättringar vid kraftverken
och av katalysatorema i bilar.

Ä r 1991 beslöt regeringen ytterligare göra
upp ett tioärsprogram för att minska svaveldioxidutsläppen med 80 procent frän 1980 ärs
nivä. Till samm a mäl förband sig Finland intem ationellt i det andra svavelprotokollet,
som skrevs i Oslo är 1994. M älet näddes redan
är 1994 och är 1995 minskade utsläppen ytter
ligare. Utan nya ätgärder kan utsläppsmängdem a em ellertid öka.

Begränsningen av utsläppen tili 1987 ärs nivä
har genomförts, men den eftersträvade minskningen pä 30 procent förutsätter att strukturerna inom energiförbrukningen och trafiken förnyas. En kommission som dryftade frägan om
att minska utsläpp bedömde vären 1990 att det
inte m ed tekniska ätgärder är möjligt att mins
ka utsläppen med mer än omkring 15 procent.
Kvävedioxidutsläppen inom energiproduktio
nen har före är 1995 minskat med 26 procent
jämfört med 1980, trots att energiförbrukningen
samtidigt ökat med 46 procent. Utredningama
visar att de totala kosmadema för en utsläppsminskning pä 30 procent frän är 1980 före är
2000 skulle uppgä tili över en miljard mark.

Kvä veoxidutsläpp
I fräga om kväveoxider förband sig Finland är
1988 i kväveoxidprotokollet i Sofia att reducera utsläppen tili 1987 ärs nivä (288 000 ton

Figur 13. Kväveoxidutsläppen och mälen i Finland
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1992
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Försurning

EMEP, var de största källom a för svavelnedfallet i Finland är 1994 länder utanför Europa
och källor som inte definierades (27 procent)
samt Ryssland, Vitryssland och Ukraina (24
procent). Av svavelnedfallet härstammade 12
procent frän Finland.

Finlands egna utsläpp i lüften och de luftföroreningar som härstammar ffän andra länder utgör
ett hot mot den finländska naturen och pä läng
sikt en risk för en hällbar användning av naturresursema. Effektema av svavel- och kväveföreningar samt av det ozon och de tunga metaller
som uppstär i de nedre skikten av atmosfären
har först under de senaste ären minskats med
utsläppsbegränsningar. Det förekommer fortfarande pä stora omräden nedfall som överskrider
gränsen för kritisk belastning och därmed förorsakar skador. Mest hotar de försurande nedfallen organismema i smä vattendrag, skogssjöar
och karga skogar. Figur 16 visar behovet att
minska det sura nedfallet utgäende frän den
kritiska belastningen pä sjöar och skogsmärker
enligt Situationen är 1994.

11. Ursprunget för sura nedfall i Finland är 1994
Ursprung

Finland
EU- och EFTA-Iänderna
Osteuropa
Baltikum
Ryssland m.fl.
Övriga länderna
Totalt

Svavel
%

Kväve
%

12
16
12
9
24
27

15
42
10
4
9
20

100

100

Den största källan för kvävenedfallet var EUoch EFTA-ländema, med 42 procent. Av kvä
venedfallet hade 15 procent sitt Ursprung i
Finland. Man strävar efter att m inska nedfallet

Enligt det gemensamma programmet för
övervakning och utvärdering av den längväga
transporten av luftföroreningar i Europa,

f

lji Statistikcentralen

29

12. Utsläppens driftfrän Finland 1994
M ottagare

Finland
EU- och EFTA-Iänderna
Osteuropa
Baltikum
Ryssland m.fl.
Övriga länder och hav
Totalt

Svavel
%

Kväve
%

31
7
0
4
32
26

18
9
1
3
44
24

100

100

m an använder trygga, effektiva, ekonomiska
energisystem som inte förorenar allt för
mycket. Speciellt bör användningen av föm ybara energikällor främjas och energiförbrukningen effektiveras.
V ära inhemska energikällor är fömybara naturresurser eller ätervinning av olika slag av
avfall och överblivet material. Kretsgängen
för torvfömyelse tar visserligen tusentals är i
anspräk.

frän Rysslands näromräden och Baltikum genom näromrädessamarbete.
Den största mottagaren för kväve- och svavelutsläpp frän Finland är Ryssland, även om
vära svavelutsläpp tili en nästan lika stör del
stannar inom landets gränser.

Hällbar energiförsörjning
En hällbar utveckling förutsätter att Produk
tionen och förbrukningen av energi hälls inom
gränsem a för vad miljön och naturresursema
pä läng sikt täl. En annan förutsättning är att

Statsrädet fattade i december 1995 ett principbeslut om energipolitik och energisparande.
M älet är att före är 2010 minska energiförbrukningen med 10-15 procent jäm fört med
den utveckling som skulle vara ett faktum
utan sparätgärder.
M älet är att öka användningen av bioenergi
m ed minst en fjärdedel före är 2005. Detta
innebär en bioenergimängd som motsvarar
1,5 miljoner oljeton. Andelen biobränslen av
den totala energiförbrukningen är högre i Fin
land än i de övriga industriländema. Över 18
procent av energibehovet i Finland tillfredsställs med trä och torv. Det skulle emellertid

Figur 15. Inhemska energikällor

(Miljoner ekvivalenta oljeton)
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vara möjligt att utvinna betydligt merä räämne för energi ur skogama, kärren och äkrama.

far 65 procent av koldioxiddelen och 35 pro
cent av energiskattedelen.

I regeringens principbeslut understryks bioenergins och den fömybara energins ställning
i den energiteknologiska forskning och kommersialisering som finansieras med offentliga
medel. Man strävar efter att förbättra de inhemska energikällomas konkurrenskraft genom att stöda forskning och utveckling som
skapar ny industri och ökar exporten.

De energiskatter som varit i kraft sedan ár
1995 inriktas efter produktionsinriktning pá
fóljande sátt:

Finland deltar i EUis ALTENER- och SAVEprogram, som främjar användningen av alter
nativa energiformer och energisparande som
motarbetar klimatförändringen. Inom ramen
för Programmen deltar Finland i nätverksprojekt i anslutning tili energisparande samt utnyttjande av biomassa och avfall. Tills vidare
har Finland fätt 8 utvecklingsprojekt som hör
tili ALTENER-programmet och 5 som hör tili
SAVE-programmet.

Energiskatter
Sedan ár 1994 definieras bränsleskatten pá sá
sätt att det utgär en skatt enligt energiinnehállet i alia prim ära energikällor. Dessutom uppbärs det en skatt pá basis av kolinnehállet i
fossila bränslen. Det uppbärs inte nägon skatt
pá trä, vindenergi och avfall som används för
energiproduktion. Pá käm kraft och importerad elektricitet uppbärs en extra grundskatt,
och ytterligare utgár sedan länge en grund
skatt pá flytande bränslen. I fräga om bensin
och dieselolja utgör gmndskatten största delen av totalskatten. I början av ár 1996 höjdes
grundskatten pá bensin med 40 penni per liter.
Den skatt som fastställs enligt energiinnehället är 3,50 m ark per megawattimme och den
skatt som fastställs enligt kolinnehállet är
38,30 mark per koldioxidton. Av de totala
miljöbaserade tilläggsskattema utgörs unge-

p/kWh
tjockolja
kol
naturgas
frästorv
ved
käm kraft
elimport
vattenkraft
elektricitet i medeltal

4,3
4,3
1,5
0,9

0,0
2,4
2,2
0,4
1,8

Den miljöbaserade energibeskattningen inrik
tas i mán av möjlighet pá början av energiproduktionskedjan. Detta ger en synnerligen stor
styreffekt genom hela systemet irán prodücent tili konsument. Problemet är att endast fá
andra länder tagit motsvarande skatter i bruk
och att man ocksá i dessa länder strävat efter
att trygga konkurrenskraften endera genom
lág skattegrad eller genom att industrin fár
beskattningsmässig särbehandling.
Enligt Finansministeriets arbetsgrupp för reviderande av elbeskattningen föranleder det avvikande finländska systemet följande problem:
-

-

-

den inhemska elproduktionen har förlorat
sin konkurrenskraft i förhällande tili utländsk Produktion och fömtsättningama
för investeringar i utbyggnad av elproduk
tionen har försämrats
beskattningen av importerad elektricitet
strider eventuellt mot Romfördraget
beskattningen av importerad elektricitet
och skatteäterbäringen pá elexport försvärar verksamheten pá den nordiska elbörsen
skatteäterbäringssystemet inom elexporten är inte neutral i fräga om de olika produktionsformema
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-

den höga energibeskattningen försämrar
konkurrenskraften inom den energiintensiva industrin i Finland.

Enligt Statsrâdets energipolitiska principbeslut
(21.12.1995) är avsikten att lösa problemen genom att överföra tyngdpunkten i beskattningen
pâ elektricitet frän produktionsbränslena till
slutprodukten, dvs. till elektriciteten. Som ytterligare villkor uppställdes att lösningen beaktar
miljösynpunktema och bioenergins ställning
vad gäller sysselsättning samt att skattevolym em a inte förändras avsevärt som helhet eller
mellan de olika energianvändargruppema. Angäende genomförandeordningen konstaterade
man dessutom att ändringen i elbeskattningen
skall förberedas först, medan en eventuell skattesänkning för industrin lämnas till ett senare
skede.
Finansm inisteriets arbetsgrupp för reviderande av elbeskattningen, som överlämnade sitt
betänkande i juni 1996, ansâg att de mâl som
ställts upp delvis gar i kors. En lösning, där
alla m âl réaliseras är knappast möjlig. Lösningar som gäller energibeskattningen är därför i allm änhet kompromisser.
Elbeskattningen borde enligt arbetsgruppen i
mân av m ôjlighet i sin helhet överföras frân
produktionsbränslena till slutprodukten, dvs.

32

elektriciteten. Detta skulle innebära att C 02energiskattema samt grundskattema pä kämkraft och elimport heit skulle slopas frän elproduktionen. De skulle ersättas med en elskatt, som i dagens läge skulle vara 1,8
p/kWh. Detta skulle ge staten oförändrade
skatteinkomster av elektricitet.
Arbetsgruppen konstaterar att en eventuell
höjning av de miljöbaserade skattema i framtiden skulle kompensera för huvuddelen av de
skador som avvecklandet av koldioxidskatten
frän elproduktionsbränslena skulle förorsaka
bioenergin. Om man, framför allt med tanke
pä torvbränslets ställning, för tillfället vill läta
koldioxidskatten pä elproduktionsbränslena
kvarstä, borde den vara avsevärt lägre än nu
och dessutom tidsbunden.
Regeringen beslöt i budgetmanglingen i augusti 1996 att öka energibeskattningen med
1,1 miljarder mark för att motverka effekten
av den lindrade inkomstbeskattningen. En ar
betsgrupp under ledning av minister Niinistö
tillsätts för att förbereda revisionen av energibeskattningens Struktur. Energibeskattningen
revideras i enlighet med Statsrädets princip
beslut frän december 1995. Arbetsgruppen
behandlar ocksä de skattegrägor som eventuellt väcks i och med bolagiseringen av stamnätet för elektricitet.
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Trafik

Volymutvecklingen inom
trafiken
I proportion tili folkmängden hör den árliga
trafikprestationen i Finland tili de största
inom Europeiska Unionen. Den glesa bosättningen, den splittrade samhällsstrukturen och
det i intemationellt perspektiv avsides läget
medför trafikbehov och -kostnader. Jämvägamas andel av godstrafiken är betydligt större i Finland än i Mellaneuropa.
Trafikvolym ema började i och med depressionen i början av 1990-talet minska efter
fiera árs ökning. Kollektivtrafikens relativa
andel av persontrafiken har minskat och är
ungefär en femtedel. Enligt prognosema ökar

persontrafiken fore ar 2010 m ed 30 procent
fran ar 1995 och godstrafiken m ed 42 procent.
Kostnadema for godstrafiken ar i Finland 2-3
ganger storre an i de konkurrerande landema i
Europa. Forklaringen hgger i de langa avstanden, i naturforhallandena och i industrins produktionsstruktur. Av transportema i utrikeshandeln skots storsta delen sjovagen. Andelen
landsvagstransporter har under hela 1990-talet
varit nastan oforandrad, dvs. 65 procent av
godstrafiken i Finland. Andelen jamvagstransporter har okat en aning och ar nu 25 procent. Pa
grund av det relativt glesa jamvagsnatet ar det
framst langa godstransporter som i nagon man
kan overforas till jamvagama. Sjotransportema
star for nagot under nio procent av godstransportem a i Finland.

Figur 16. Utvecklingen inom kollektivtrafik och personbilstrafik (1986 = 100)

— Personbilar

— Kollektivtrafik
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Miljöpäverkan
Trafiken päverkar miljön med:
- utsläpp av växthusgaser, säsom koldioxid,
m etan och kväveoxidul
- övriga avgasutsläpp, säsom kväveoxid-,
svaveloxid-, kolmonoxid- och partikelutsläpp
- utsläpp av avdunstande organiska föreningar
- förorening av gmndvatten
- buller
- splittrande av ekosystemen och landskapet
- avfall
Av de totala utsläppen i Finland stär trafiken i
ffäga om koldioxid för 25 procent, i ffäga om
kväveoxider för 60 procent, i fräga om kolväten
för 50 procent, i fräga om kolmonoxid för 75
procent och i fräga om svaveldioxid för fern
procent. Kolmonoxidutsläppen inom trafiken
har sedan är 1980 minskat med 20 procent,
kväveoxidutsläppen med omkring tre procent
och blyutsläppen har upphört heit. Däremot har
koldioxidutsläppen ökat med 36 procent och
kolväteutsläppen med ätta procent.
Miljöskadoma av trafiken kan minskas genom att
kollektivtrafiken och den lätta trafiken främjas,

genom att jämvägstransportema inom godstrafiken effektiveras och genom att tekniken
för rening av fordonsavgaser utvecklas. De
nödvändiga transportema bör skötas effektivt
och med sä smä trafikvolymer som möjligt
och med effektiv logistik. I planeringen och
underhället av trafikleder beaktas miljökonsekvensema av projekten mer än tidigare, bland
annat med hjälp av miljökonsekvensbedömning. Användningen av naturresurser och miljöbelastningen minimeras ocksä dä trafikinfrastrukturen byggs ut. I Finland färdigställdes
den första miljökonsekvensbedömningen över
en hei trafikkorridor i februari 1996. Projektet,
som bär namnet Den nordiska triangeln och
stöds av EU, har som mäl att utveckla ett trafiksystem som förbinder de nordiska huvudstäderna med varandra.
Utsläppsgränsema för fordon har stramats ät
betydligt under 1990-talet i syftet att minska
de miljöskador som förorsakas av vägtrafiken. Utsläppen frän bensindrivna bilar och
svavelutsläppen frän dieseldrivna bilar har
m ed bränsleförändringar kunnat sänkas tili en
rätt läg nivä under början av 1990-talet. De
nya renare bränsletypema minskar kväve-,
kolväte- och kolmonoxidutsläppen med 10 15 procent.

Figur 17. Utveckiingen av utsläppen i vägtrafiken (1980=100)
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En effektiv minskning av kväveoxidutsläppen
förutsätter att personbilam a utrustas med katalysatorer och att ny motorteknik tas i bruk i
tunga fordon. Bilbeständet fömyas emellertid
längsamt och största delen av alla bensindrivna bilar är utrustade med katalysator först vid
sekelskiftet. De katalysatorförsedda personbi
lama stär för en dryg femtedel av bränsleförbmkningen. Den bensin som används i Finland är nästan heit blyfri. Av EU-ländema
används enbart blyfri bensin ocksä i Sverige,
Österrike och Danmark. De dieseldrivna bilam a stär för drygt 44 procent av den totala
bränsleförbrukningen och det svavelffia dieselbränslet utgör 70-80 procent av dieselförsäljningen.

kommer att minska partikelutsläppen under
de närm aste ären. Utsläppsgränsema kom 
mer under de närmaste ären att stramas ät
ytterligare inom EU-ländema dä den tekniska
utvecklingen tas i betraktande.
Den miljöbelastning som förorsakas av täg
har minskats och minskas genom fortsatt
elektrifiering av spärtrafiken.

13.

Energiförbrukning och utsläpp i vägtrafik
1995
Bränsle- Partikel
förutsläpp
brukning
%
%

Utsläppen frän bilar övervakas i Finland mer
heltäckande än i de övriga EU-ländema i samband med ärsbesiktningama. Överskridningama av riktvärdena för luftkvaliteten har i
trafiken minskat i och med bränsleutvecklingen. För kolmonoxidutsläppens del överskrids
riktvärdena sällan, men i fräga om partikeloch kväveoxidutsläpp överskrids värdena
fortfarande. De gränsvärden som är 1995 uppställdes för partikelutsläpp frän tunga fordon
och den effektiverade gaturenhällningen

Kat-personbilar
Andra personbilar
Dieseldrivna
personbilar
Kat-paketbilar
Andra paketbilar
Dieseldrivna
paketbilar
Bussar
Lastbilar
Totalt

Kväve- Kolmonoxider
oxidutsläpp
%
%

13,7
40,5

0,9
10,9

3,0
52,4

9,4
77,3

6,0
0,0
1,6

18,7
0,0
0,3

3,1
0,0
2,2

1,1
0,0
4,0

8,6
7,0
22,5

8,5
15,0
45,7

4,1
9,4
25,8

1,1
2,0
5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Figur 18. Försäljning av motorbensin (miljoner liter)

B ly a d

□

Blyfri
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Figur 19. Registrerade nya bilar (styck)
200000

150000

Trafikskador och beskattning
Enligt Europeiska kommissionens grönbok,
är m alet att uppbära avgifter pä basis av de
externa kostnadem a för trafiken pä sä satt att
förorening, rusningar, olyckor och buller
m inskar utan att de totala kostnadem a för tra
fiken stiger. Avsikten är att täcka kostnadem a
m ed avgifter som uppbärs av dem som förorsakar kostnadema.

Vid sidan av de ekonomiska styrmedlen kan
trafikens miljöinverkan minskas ocksä genom
planering av samhällsstrukturen och markanvändningen. I Finland har man i olika kalkyler
bedömt att vägtrafiken relativt väl täcker ock
sä de externa kostnadema. Enligt en utredning
av Statens ekonomiska forskningscentral
täcker de skatter och avgifter som uppbärs av
vägtrafiken de direkta kostnadema för vägtra
fiken. I och med skattehöjningama under de
senaste ären täcks ocksä de externa kostnaderna för vägtrafiken. Ännu i början av ärtiondet
fanns det ett klart underskott i kostnadsmotsvarigheten för vägtrafiken. Enligt utredningen när jäm vägstrafiken inte kostnadsmotsvarighet, vilket kan motiveras pä miljögrunder.
I utredningen har de externa kostnadema
vägts utgäende frän samma antaganden och
enhetspriser som vid bedömning av trafikledsprojekt.

Finland förhäller sig i princip positiv tili kom
m issionens strävanden, förutsatt att man vid
prissättningen beaktar de speciella Problemen
i glest bebyggda omräden. Kostnadem a för
extern päverkan borde inriktas dar de har sitt
Ursprung. I M ellaneuropa är kostnadem a för
rusningstrafik ungefär tvä procent av bruttonationalprodukten, men i Finland är motsvarande sifffa enligt uppskattningama bara
om kring 0,1 procent. En del av de föreslagna
ätgärdem a har redan genomförts i Finland.
Bland annat följer den stegvisa bränsleprissättningen anvisningama i grönboken.

Inte ens med hjälp av hög beskattning har
färdmedelsfördelningen och -Strukturen kunnat förändras. Inkorporeringen av de externa
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kostnadema för trafiken räcker inte heller ensam till för att lösa problemen i anslutning till
miljöeffektema av trafiken.

14.

Specialskatter i vägtrafik (miljoner mark)

Största delen av de miljörelaterade skattema
och avgiftema bestär av trafikbeskattningen
och framför allt av beskattningen pä trafikbränslen, som emellertid uppbärs främst pä
fiskala grunder. Enligt beräkningama komm er det att uppbäras ungefär 12,7 miljarder
mark i skatter pä trafikbränslen är 1996. Av
dessa skatter är 0,6 miljarder miljöbaserade,
eiidera pa gm nd av kolinnehäll eller pä grund
av energiinnehäll. Skattema pä bränslen är pä
miljömässiga grunder graderade pä sä sätt att
reformulerad, syreriklig bensin i praktiken har
konkurrerat ut "vanliga" bensinsorter.

Fordonsskatt
Motorfordonsskatt
Oms/moms pa skatt
pä bilaroch
motorcyklar
Skatt pä bilaroch
motorcyklar
Oms/moms pä
accis pä bränsle
Accis pä bränsle

1994
BS

Totalt

1995
BS

1996
SB

1997
BP

618
844

1 046
668

1 040
860

1 070
870

450

590

790

836

2 054

2 685

3 600

3 800

2150
9815

2 550
11 628

2 981
13 550

3102
14100

15 931

19167

22 721

23 778

BS = Bokslutet
SB =S tatsbudgeten
BP = Budgetpropositionen

europa efter Frankrike och England. Beskatt
ningen av dieselolja är ungefär pä västeuropeisk medelnivä.

I frâga om skatteandelen i könsumentpriset pä
bensin kommer Finland pä tredje plats i Väst-

Figur 20. Skatteandelen i konsumentpriserna pä trafikbränslen 22.7.1996

---------- ,------- —

Frankrike
Tyskland
Finland
Nederlandeina
Italien
Norge
Sverige
England
Belgien
Danmark
Portugal
Grekland
Spanien
Österrike
Luxemburg

...... '

'

------- 1------- 1

53

55

1

----- -1 ------- 1------- 1------- 1------- 1------- -------

^

1

60

65
procent

70

75

80

Dieselolja M H l B e n s i n l

Statistikcentralen

37

6

Landsbygdsnäringar

Jordbruk
Av landarealen i Finland är 2,6 miljoner hektar, dvs. 8,3 procent, jordbruksmark. Är 1994
fanns det sammanlagt 114 510 jordbruk med
över en hektar odlad äkermark och aktiv produktionsverksam het. Den genomsnittliga
äkerarealen pä dessa gärdar var 19,2 hektar,
inklusive trädesäkrar. Antalet jordbruk väntas
m inska avsevärt inom den närmaste framtiden
och sam tidigt ökar medelstorleken främ st pä
grund av äkerarrende. Jordbruksproduktionen
baserar sig huvudsakligen pä husdjursskötsel
och m jölkproduktionen och Produktionen av
nötkött stär för nästan hälften av den totala
jordbruksproduktionen. Av de aktiva gärdarna idkar 40 procent enbart växtodling.
I och m ed att Finland blev medlem i EU har
odlingsarealen för säd och gräsväxter ökat
och trädesarealen minskat. Som en följd av
EU -m edlem skapet sjönk producentprisema
pä jordbruksprodukter i medeltal med 40 pro
cent och konsum entprisem a pä livsmedel med
nio procent är 1995. Är 1994 var värdet av

jordbruksproduktionen 23 miljarder mark och
ar 1995 hade det sjunkit till 14-16 miljarder
mark. Med hjalp av det kannbara overgangsstodet kvarstar emellertid saval husdjursproduktionen som vaxtodlingen i sin tidigare omfattning. Anpassandet av jordbruket till den
harda konkurrensen pa den interna marknaden
och till de varierande prisema gor, tillsammans med den osakerhet odlama upplever, att
strukturomvandlingen inom branschen blir
snabb inom den narmaste framtiden.
M iljoskadliga effekter av jordbm ket ar:
- Det skolj s ned vaxtnaring och j ord i vattendragen fran strandakrar och detta forsamrar vattenkvaliteten.
- Den belastning husdjursskotseln fororsakar belastar ytvattnens hygieniska tillstand.
- Forsurande ammoniak ur godselmedel och
boskapsgodsel hamnar i jordmanen och
vattendragen.
- De allt ensidigare och effektivare produktionsmetodema har minskat landsbygdsmiljons traditionella diversitet.

Figur 21. Källorna för vattenbelastning 1994

Fostor
7 ,2 %

Kväve
2 ,4 %

□ Övriga H N e d fa ll □ B o sättn in g ü ln d u s tri d J o rd b ru k dN atururlakning
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Jordbruket medför ocksä en hei del miljönytta
i och med att öppna odlingslandskap med lo
kal färg upprätthälls och dänned bevaras livsmiljöer som är viktiga för mänga arter.

vattendrag under 1980-talet och i början av
1990-talet. Under de alldeles senaste ären har
man kunnat stoppa den ökning av belastningen pä vattendrag som förorsakas av gödselanvändningen och användningen av fosforgödsel har minskat avsevärt.

Den viktigaste av de direkta miljöeffektema
av jordbruket är det faktum att näringsämnen
och gödsel som används i växtodling sköljs ut
i vattendrag och grundvatten. Samtidigt som
de miljöskador som förorsakas av industrin
och bosättningen minskat betydligt under de
senaste ärtiondena har jordbruksbelastningen
av vattendragen varit oförändrad. Speciellt i
fräga om övergödningen av insjövatten har
den fosforbelastning som har sitt Ursprung i
jordbruket en avgörande betydelse, medan
kväveurjakningen eutrofierar havsvattnen.

Den försurande inverkan av ammoniakutsläpp är i Finland nästan lika stör som inver
kan av kväveoxider och ungefär hälften av
svaveldioxidinverkan. Över hälften av ammoniaknedfallet i Finland har sitt Ursprung i utlandet. Av Finlands egna ammoniakutsläpp
härstammar ungefär 90 procent frän jordbru
ket. Andra utsläppskällor är pälsdjursgärdarna och industrin.
De arter som trivs i jordbruksmiljö berikar det
i övrigt fattiga artbeständet i Finland och de
organismsamhällen som dessa arter ger upphov tili främjar naturtypemas diversitet. Det
effektiverade jordbruket, mekaniseringen,
den ökade användningen av kemikalier, täckdikningen och specialiseringen inom Produk
tionen har lett tili enhetliga odlingsarealer och
ensidigare artbeständ. Dä livsmiljön krymper
hotas 300 djur- och växtarter som är nära
förknippade med jordbm ket av utrotning.

Tvärtemot vad som gäller för industrin och
samhällena är jordbrukets belastning pä vat
tendrag tili sin karaktär splittrad. Detta innebär att centraliserade metoder för rening av
avloppsvatten inte lämpar sig för behandling
av dessa lokalt sett smä avloppsvattenmängder. Äntalet svärt förorenade vattenomräden
har minskat men den ökade splittrade belastningen har minskat antalet heit rena omräden.
Över huvud taget ökade övergödningen av

Figur 22. Kväve- och fosforgödsling inom jordbruket
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Miljöstöd för jordbruket
D a Finland gätt med i EU slopades accisema pä
gödselmedel i enlighet med praxis inom EU och
man strävar nu efter att minska miljöeffektema
av jordbruket med hjälp av ekonomiskt stöd.
Miljöstödssystemet för jordbruket finansieras
delvis av Europeiska Unionen och det utbetalas
enligt ett nationeilt miljöprogram, som godkänns av kommissionen. Malet för Finlands
miljöprogram för jordbmket 1995-1996 är att
förbättra vattenskyddet samt att värda det traditionella jordbrukslandskapet och naturens diversitet. M alet är ocksä att heit avlägsna den
direkta vattendragsbelastningen av boskapsskötseln och ensilagetillverkningen. Basstödet
inom miljöstödet förutsätter följande ätgärder:
-

-

-

-

-

-

m iljövärdsprogram skall uppgöras för varje lantbrukslägenhet,
de näringsämnesmängder som växtema
fär ur gödselmedel och boskapsgödsel fär
inte överskrida gränsvärdena,
äkram a skall undersökas med avseende pä
bördighet, näringsärnnesinnehallet i dynga
skall analyseras och bland annat användningen av näringsämnen skall bokföras per
sektor för att gödslingen skall kunna dose
ras korrekt,
dynga skall lagras milj ömässigt väl och det
är förbjudet att sprida ut dynga pä snötäcket eller i tjälfrusen jordmän,
vattendrag och bäckar skall omgärdas av
minst tre meter breda skyddszoner som täcks
av växtlighet och det skall finnas minst en
meter breda strandsluttningar vid stamdiken,
sprutor för bekämpningsmedel skall testas
och användama skall ha utbildning för uppgiften
i sydligaste Finland skall minst 30 procent
av äkram a vintertid täckas av växtlighet
eller stubb eller vara lätt bearbetade.

Specialstöden i anslutning tili miljöstödet för
jordbruket är avsedda för vattenskydd samt
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för bevarande och upprätthällande av landskap och naturens diversitet. Vattenskyddet
främjas av skyddszoner, behandling av lakvatten och av effektiverad användning av
dynga. Användningen av gödselmedel och
kemikalier minskar övergängen tili naturenlig
produktion och extensivare produktion. Över
gängen tili naturenlig produktion förutsätter
att man upphör att använda gödselmedel och
bekämpningsmedel. Den naturenliga produktionsgrenen har fyrfaldigats under de tvä senaste ären. Är 1996 uppskattas den omfatta
ungefär 100 000 hektar.
Är 1996 beviljades miljöstöd för jordbruket
tili ett belopp om 1 543 miljoner mark. Av
detta var 1 380 miljoner mark avsett för det
basstöd som riktas tili alla odlare och som
utbetalas pä basis av äkerhektar. Specialstödet
i anslutning tili miljöstödet förutsätter ibruktagande av ätgärder som med avseende pä
miljön är effektiverade. Det har reserverats
sammanlagt 1 570 miljoner mark för miljös
töd för är 1997.

15.

Miljöstöd för jordbruket (miljoner mark)
1995
BS

1.
2.

3.
4.
5.

1 329,7
Basstöd
Specialstöd
76,5
2.1 Naturenlig produktion 36,5
2.2 Skyddszoner
1,1
2.3 Behandling av lakvatten 33,2
2.4 Effektiverad användning
av dynga
0,9
2.5 Landskapsvärd och
2,3
gaturens mängfald
2.6 Overgäng tili extensiv
produktion
0,1
2.7 Finska lantraser
2,4
Utbildning och rädgivning
8,7
Försöksprojekt
5,0
Övrigt

Totalt
BS= Bokslutet
SB= Statbudgeten
BP= Budgetspropositionen
.. = upgiften saknas
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1996
SB
1 380,0
139,0

10,0
8,0
6,0

1 419,9 1 543,0

1997
BP

Odlam a har värit intresserade av att förbinda
sig tili frivilliga miljöprogram. Ungefär 80
procent av de aktiva gärdama har förbundit
sig att följa villkoren för basstödet. Odlama
har ocksä sporrats att minska miljöbelastningen med andra frivilliga ätgärder. Är 1996 anvisas statsbidrag pä 3,9 miljoner mark för utveckling och m arknadsfönng av naturenlig
jordbm ksproduktion och 1,5 miljoner mark
för forskning.

Övriga landsbygdsnäringar

Jordbruksprodukternas
kvalitet
EU-medlemskapet ger Finland en möjlighet
att konkurrera m ed den höga livsmedelskvaliteten. Finländska jordbruksprodukter är rena,
eftersom den kalla vintem gör att det används
mindre bekämpningsmedel än i andra länder.
Dessutom är nedfallet av luftföroreningar i
europeiskt perspektiv litet. I mänga industriländer utsätts befolkningen i medeltal för 2-5
gänger mera tungmetaller än i Finland. Avsikten är att med hjälp av de ätgärder som ingâr i
miljöstödet m inska kväve- och fosforbelastningen pä vattendragen m ed 30-50 procent
16.

Användningen av gödselmedel och
bekämpningsmedel i vissa europeiska
länder 1991/1992 (kg/ha)
Kväve

Belgien
England
Spanien
Holland
Irland
Italien
Grekland
Portugal
Frankrike
Sverige
Tyskland
Finland
Danmark

22
202
50
406
373
76
102
43
134
63
143
66
144

Fosfor

17
13
6
17
32
12
10
5
14
4
9
7
7

under de närmaste 5-10 ären. Samtidigt är det
meningen att risken för avlakning av bekämp
ningsmedel skall minska m ed 30-40 procent.
Det finns möjligheter att utveckla hög produktkvalitet tili en konkurrenstm m f och produkter som följer kvalitetssystemet och framför allt naturenliga produkter kommer att ha
en stör betydelse da exporten av jordbruks
produkter utvecklas.

Bekämp
ningsmedel
10,8
3,5
2,8
17,0
2,2
7,7
6,0
1,9
4,4
0,7
4,4
0,5
2,2

Finlands andel av pälsproduktionen i heia
världen är ungefär 70 procent vad gäller räv
och litet under 10 procent vad gäller mink. Är
1995 var värdet av den totala pälsproduktio
nen 1,3 miljarder mark. Drygt 2 000 pälsdjursgärdar är verksamma. De miljöskador
pälsdjursgärdama förorsakar kan minskas genom korrekt behandling och användning av
dyngan, genom behandling av lakvatten samt
genom utveckling av fodersammansättningen.
Den mest betydande miljöeffekten av fiskodHngen är de eutrofierande fosforutsläppen och
i fräga om Finska viken och Skärgärdshavet
kväveutsläppen. I nägra insjövatten är ocksä
inverkan av syreförbmkande organiska ämnen kännbar. Vattenbelastningen av fiskodlingen per producerat fiskkilo har under de
senaste ären minskat, främ st som en följd av
att foderkvaliteten och matningstekniken utvecklats samt delvis pä grund äv det effektiverade slamavlägsnandet i insjövattenanläggningama. Den ärliga fiskfängsten i Finland är
ungefär 150 miljoner kilo och dessutom pro
duceras litet under 18 m iljoner kilo fisk i fiskodlingsanläggningar. Är 1995 var värdet av
den totala Produktionen inom fiskenäringen
nägot under 830 miljoner mark. Pä ärsnivä är
utgiftem a för skötseln av fiskevattnen och
fiskbeständen 100-130 m iljoner mark, av vil-
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ket staten finansierar ungefar en fjardedel.
Vardet av planteringsverksamheten ar nastan
100 m iljoner mark.

och skadedjursbekampningen. Betesmarkernas tillstand och verkhga barkraft kommer att
kartlaggas under detta artionde.

Renskotseln har en stor inverkan pa naturen i
norra Finland. Renskotselomradet tacker nastan
en tredjedel av Finlands yta. Ar 1995 var vardet
av totalproduktionen inom renskotseln 85 mil
joner mark. Antalet renar har okat betydligt
under de tva senaste artiondena och overskrider
pa manga hall nivan for en hallbar ekologi.
Detta ar en foljd av goda forutsattningar i form
av milda vintrar, den allt allmannare extra fodan

Det finns mojligheter att gora landsbygdsturismen till en betydande binaring till lantbmket. Den rena naturen med skogar och vattendrag erbjuder en frontposition i den internationella konkurrensen inom turismen.
Genom att kombinera ett flertal olika naturbaserade rekreationstjanster ar det mojligt att
utveckla lockande turisttjanster i anslutning
till fiske, jakt och odemark.
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7 M ot en hâllbâr utveckling
Efterfrâgan pâ Produktion och produkter som
är förenliga m ed en hâllbar utveckling antas
öka kräftigt i framtiden. Produktions- och
konsumtionsvanoma fortsätter att förändras
kräftigt. Den ekonomiska tillväxten är i framtiden allt m er en frâga om kvalitativ tillväxt
som bygger pâ att miljöpolitiken och den övriga samhällspolitiken intégreras pâ ett sätt
som stöder en balanserad ekonomisk utveck
ling. Inom vattenskyddet och luftvärden har
stora minskningar redan uppnâtts. För närvarande hâller m iljölfägor pâ att kopplas samman med alla företagsverksamhet bland annat
genom frivilliga miljörevisionssystem av olika slag. Tyngdpunkten i miljövärden inom
industrin och energiproduktionen har överförts frän renande av utsläpp tili teknisk förbättring av produktionsprocessema.
I enlighet med regeringsprogrammet planerar
man att inom en nära framtid flytta över
tyngdpunkten i beskattningen frän beskattning av arbete tili beskattning av förorsakande
av miljöskador. Av konkurrensskäl är det inte
möjligt att snabbt förskjuta tyngdpunkten i
riktning mot miljöbeskattning pâ annat sätt än
genom omfattande intemationella avtal. Nya
ekonomiska styrmedel är avfallsskatten, pantavgiftema pâ dryckesburkar och ätervinningsavgiften pâ begagnade bildäck, som alla har
tagits i bruk under âr 1996. Förslagen till
skogs- och naturskyddslagar som présenterais
för riksdagen inbegriper, liksom förslaget tili
byggnadslag, som ännu förbereds, miljömässigt betydande styreffekter. Finlands miljövärdslagstiftning sammanställs under de närmaste ären och behandlingen av miljötillständ
och administrationen i anslutning tili detta
förenhetligas. Ett av de viktiga utgängspunktem a för revisionen av lagstiftningen är EU:s
förslag tili direktiv om integrerat förebyggan-

de och integrerad minskning av miljöföroreningen. Direktivförslaget bygger pâ tillämpande av den bästa tillgängliga teknik.
Ar 1996 användes statliga utgifter tili ett belopp om 3 385 miljoner mark. I budgetpropositionen för är 1997 hänvisas 3 601 miljoner
mark för miljövärd dvs. ungefär 1,9 procent
av slutsumman i statsbudgeten för direct m il
jövärd.
Finlands mäl är att den höga miljövärdsnivän
och den ekologiskt hällbara utveckling som föresprâkas i EU:s femte miljöprogram och Maastrichtfördraget blir ett faktum i samtliga medlemsländer. Den enskilda naturresurs som är
viktigast för den finländska ekonomin är skogama och en hâllbar användning av dem skapar
förutsättningama för vär välfärd. Frâgor i an
slutning tili det intemationella skogsbrukets
bärkraft begmndades ocksä i Helsingfors i augusti 1996. Dä arrangerade FN:s kommission
för hâllbar utveckling ett skogsseminarium och
miljöcertifieringen av skogsbruket är under ar
bete. I statsbudgeten för är 1997 startas ett program för utvidgat skyddande av gamla skogar.
Programmet omfattar 316 000 hektar och totalkostnadema är ungefär en miljard mark.
Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling OECD bedömer under vären 1997
resultatnivän för Finlands miljöpohtik. OECD
har som mäl att med hjälp av bedömningama
förbättra resultaten av miljövärden i medlemsländema genom att hjälpa regeringama att bedöma den egna miljöpolitiken. Samtidigt förmedlas information och erfarenheter frän ett
medlemsland tili ett annat och regeringama
uppmuntras att berätta för medborgama om det
miljöpolitiska beslutsfattandet.
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De viktigaste avtal som Finland ingâtt angâende vârd av
naturresurserna och miljôn
Avtal

Mâl

Förverkligande

Förenta nationernas

A tt
stabilisera
halterna
av
växthusgaser i atmosfären pá en
tr\rgg nivâ. I det första skedet âr
m àlet att stoppa ôkningen av
växthusgaser före âr 2000 och att
sänka dem till 1990 ârs nivâ.

Partem a beslöti april 1995 att inleda
förhandlingsprocessen, med syftet
att före utgângen av âr 1997
konkretisera mâlen och de âtgârder
industriländerna skall sätta in efter
âr 2000.

ram konvention om klim atförändring. 1994.

M iljöm inisteriet tillsatte
somm aren 1995 en kommission med
uppgiften att förbereda Finlands
klimatpolitik för tiden efter â r 2000.

Ämnen som förstör ozonskiktet i
de övre skikten i atmosfären

Att användningen av de ämnen
som förstör ozonskiktet upphör
och begränsas.

Förbudet att använda haloner i
nya apparater trädde i kraft
1.1.1993. Förbudet att använda
tetraklorm etan trädde i kraft
1.8.1993. Förbudet att använda
CFC-ämnen trädde i kraft 1.1.1995
med undantag för m ediciner som
inhaleras i luftvägarna. Förbudet
att
använda
1,1,1-trikloretan
trädde i kraft 1.1.1995.

Svavelutsläpp

Pä läng sikt är m alet att
svavelutsläppen inte pä nägot
omräde överskrider gränsen för
kritisk belastning. Som ett första
Steg strävar man efter att minska
överskridandet med 60 procent
före är 2000. Finland förbinder sig i
detta syfte att före är 2000 minska
svavelutsläppen med 80 procent
frän 1980 ärs nivä.

Finland undertecknade proto
kollet är 1994, mep det har inte
ännu trätt i kraft. A r 1994 var de
finländska utsläppen 80 procent
lägre än är 1980. Det krävs
em ellertid ytterligare insatser om
utsläppen skall kunna bevaras pä
den nuvarande nivän.

Kväveoxidutsläpp

I protokollet förbinder sig Finland
att före utgângen av är 1994
minska kväveoxidutsläppen tili
1987 ârs nivâ. I deklarationen
m eddelar Finland som sin avsikt
att före är 1998 minska utsläppen
med 30 procent frän är 1980 ärs
nivä.

Ä r 1994 hade kväveoxidutsläppen
m inskat med 1,7 procent frän 1987
ärs nivä och är 1995 med 4,5
procent.

Utsläppen av avdunstande kolväten skall före är 1999 minskas
med 30 procent frän 1988 ärs nivä.

A vtalet har inte ännu trätt i kraft,
men Finland ratifierade det i
januari 1994.

M ontrealprotokollet 1987.

Svavel Protokoll et 1994.

K väveoxidprotokollet angâende
begränsning av kväveoxidutsläpp
och de längväga transporterna.
1988. D eklarationen fö r minskande
av kväveoxidutsläpp. 1988.

Avdunstande organiska
föreningar
Internationella Geneveprotokollet
angâende begränsning av utsläpp
och de längväga transporterna av
avdunstande organiska förening
ar. 1991.
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Avtal

Mal

Förverkligande

Biologisk diversitet

M ä le t är att vârda mängfalden av
ekosystem, djur- och växtarter
sam t de arvsanlag de innehäller,
att använda dessa pâ ett hällbart
satt och att fördela nyttan av
användningen av biologiska naturresurser pâ ett rättvist satt.

En landerrapport, dar diversitetens situation i Finland bedoms
fârdigstâlls fore utgângen av âr
1996. En biodiversitetskommission
fôrbereder fore slutet av mars
1997 ett nationellt handlingsprogram for sakrande av naturens
diversitet.

A tt minska bland annat närsaltsoch tungm etallbelastningen pâ
havet samt beständiga eller
giftiga organiska ämnen med 50
procent före är 1995. Skyddande
av havsnaturen.

M âlen efterstravas genom att de
inbegrips i lagstiftningen och i
nationella program, i enstaka fall i
vattendom stolens beslut, sam t
med hjalp av informativa och
ekonomiska styrm edel.

Ramavtal om värd av den biologiska diversiteten. 1994.

Skyddandet av Östersjön
Helsingforskonventionen 1974.
Helcomrekommendationerna
1980.
M inisterdeklarationen 1988.
Östersjöprogram m et 1992.
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Naturresurserna och miljön 1996

N aturresursem a och miljôn 1996 âr en ôversikt over utvecklingen av n aturresurserna
o c h m iljô n s tillstând. D e n p rese n tera r p rin cip ern a och praktiken for vàxelverkan m ellan sam hâllsekonom in och m iljôn. D essu to m beskriver den h u r m âlen i en lighet m ed
en h â llb a r utveckling réaliseras i Finland. Ô versikten b ehandlar ocksâ utvecklingen
in o m d e viktigaste sam hâllsekonom iska sektorerna u r m iljôsynvinkel. D essa sektorer
âr natu rresu rsern a, in d ustrin, energiekonom in, trafiken sam t jo rd b ru k e t och ôvriga
landsbygdsnàringar. Ô versikten innehâller ytterligare en p resentation av de viktigaste
avtal o m skydd av n a tu rresu rsern a och m iljôn som binder Finland.
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