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Förord
Det omfattande miljö- och utvecklingspolitiska handlingsprogram, Agenda 21, som 
antogs vid Förenta Nationemas konferens om miljö ooh utveckling i Rio de Janeiro 
1992 fastställer pä ett principiellt pian de ätgärder som krävs för att genomföra Politi
ken för hällbar utveckling. Europeiska unionens verkställighetspolitik för hällbar ut
veckling, den s.k. Cardiff-processen, formulerades 1998 i syfte att inordna miljöhän- 
syn och hällbar utveckling i de olika sektorernas praktiska politik. Under Finlands 
EU-ordförandeskap andra halväret 1999 gjordes framsteg i mänga miljöfrägor av 
central betydelse för Unionen. Samförständ uppnäddes bl.a. om strategier för inord- 
ning av miljöaspekter i trafik-, energi- och jordbrukssektorerna. Inom sektorerna för 
utveckling, industri och inre marknad fortgär beredningen, och inom tre räd (EKO- 
FIN, fiskeri och allmänna frägor) inleddes arbetet. Utgäende frän de riktlinjer som 
Europeiska rädet antog vid sitt sammanträde i Helsingfors gavs kommissionen i upp- 
drag att upprätta ett sjätte miljöprogram för Unionen och en strategi för hällbar utveck
ling. Riktlinjerna utgör även grundvalen för gemenskapens bidrag vid FN-konferensen 
är 2002 för en tioärsöversyn av Rioprocessen.

Enligt regeringsprogrammet skall principema för hällbar utveckling under regerings- 
perioden 1999-2003 beaktas konsekvent inom alla samhällsomräden. För att fullgöra 
de skyldigheter att minska drivhusgasema som avtalades vid klimatkonferensen i Kyoto 
utarbetar regeringen ett nationellt klimatprogram som skall vara färdigt senast vären 
2001. Regeringsprogrammet förutsätter att skyldighetema fullgörs sä att de ätgärder 
som de föranleder inte försvagar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningstill- 
växten och sä att de stöder en minskning av den offentliga skulden. Genomförandet av 
Politiken för hällbar utveckling förutsätter att ekologisk, social och ekonomisk hällbar- 
het inordnas i samhällets verksamhet och beslutsfattande pä alla niväer. Ett viktigt led i 
denna mälsättning är upprättandet av miljöräkenskaper i anslutning tili nationalräken- 
skapema och statshushällningen samt utvärderingen av miljöeffektemas utveckling. 
Enligt regeringens program för hällbar utveckling skall översikten ’’Naturresursema och 
miljön”, som utges i samband med budgetpropositionen, under de närmaste ären fort- 
sättningsvis utvecklas som ett kunskapsinstrument för politiken för hällbar utveckling.

För översikten svarar en arbetsgrupp tillsatt av miljöministeriet. Ordförande för ar- 
betsgruppen var överdirektör Markku Nurmi (miljöministeriet), och de övriga med- 
lemmarna var konsultativa tjänstemannen Pekka Pelkonen och finanssekreterare Meri 
Obstbaum (finansministeriet), överinspektör Timo Ritonummi (handels- och industri- 
ministeriet), överinspektör Elina Nikkola (jord- och skogsbruksministeriet), överin
spektör Tia Laine-Ylijoki (trafikministeriet) samt överinspektör Jarmo Muurman 
och överinspektör Arto Tuominen (miljöministeriet). Som arbetsgruppens sekrete
rare fungerade specialforskare Jukka Hofften (Statistikcentralen), som även ansva- 
rade för redigeringen av översikten, samt planerare Maire Repo och äldre forskare 
Ulla Rosenström (Finlands miljöcentral).

Helsingfors i September 2000

Milj öministeriet Statistikcentralen
Miljöminister Generaldirektor
Satu Hassi Timo Relander
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7 Samhällsekonomin och miljön
International! miljöpolitik
Miljöpolitikens verksamhetsfält är synnerligen 
internationellt. Antalet internationella miljö- 
fördrag uppgär redan till over hundra. Bade 
pä det internationella planet ooh för Finlands 
nationella miljöpolitik är den viktigaste ut- 
gängspunkten för närvarande den politik för 
hällbar utveckling som formulerades vid 
konferensen för miljö- och utveckling i Rio 
de Janeiro sommaren 1992. Idag är en av de 
största utmaningarna för denna politik att 
förhindra en förvärring av det s.k. drivhusfe- 
nomenet. Halterna av koldioxid i atmosfären 
har stigit märkbart, främst pä grund av an- 
vändningen av fossila bränslen. Är 1960 var 
halterna 13 procent högre än under den för- 
industriella erän, och 1999 var ökningen re
dan 32 procent. Jordens medeltemperatur 
har stigit frän 14,0 grader Celsius 1960 tili 
14,6 grader är 1998, det varmaste äret i his- 
torien.

Som ett led i den process som inleddes i Rio 
upprättades vid klimatkonferensen i Kyoto i 
december 1997 ett globalt protokoll tili 
FN:s klimatkonvention. Kyotoprotokollet

om minskning av drivhusgaser har redan 
undertecknats av över 80 länder. Enligt proto- 
kollet skall industriländernas utsläpp av 
drivhusgaser under perioden 2008-2012 lig- 
ga i genomsnitt 5,2 procent under 1990 ärs 
nivä. USA skall minska sina utsläpp med sju 
procent, EU-länderna med ätta, Kanada och 
Japan med sex procent. Utvecklingsländema 
älades inga reduktionskrav. De utsläpps- 
minskningar som har överenskommits i 
Kyotoprotokollet räcker inte tili för att hin- 
dra en förvärring av växthusfenomenet. En
ligt forskama skulle detta kräva utsläpps- 
minskningar pä 50-90 procent.

Vid FN:s klimatmöte i Bonn hösten 1999 
näddes samförständ om aktionsprogrammet 
och tillvägagängssättet för Kyotoprocessen. 
Avsikten är att päskynda förhandlingarna sä 
att klimatmötet i Haag i november 2000 
skall kunna fastställa de s.k. Kyotomekanis- 
merna för gemensamt förfarande, ren ut
veckling och handel med utsläppskvoter, 
samt regier för övervakning av klimatkon- 
ventionen. Därigenom förbättras förutsätt- 
ningama för ratificering och ikraftbringande 
av protokollet.

Figur 1. Världens koldioxidutsläpp frän fossila bränslen 1900-1998 (Miljader ton)

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

ITotalt ■  Industriländer ■  Utvecklingsländer CZtÖvriga
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EU har haft en central roll i klimatfôrhand- 
lingarna, och 1999 lâg tyngdpunkten i unio- 
nens miljöpolitik pâ klimatfrâgor. Under 
Finlands EU-ordfôrandeskap prioriterades 
inordningen av hâllbar utveckling inom alla 
politikomrâden i enlighet med Amsterda- 
mavtalet, verkställigheten av FN:s klimat- 
konvention och utvecklingen av dess meka- 
nismer, effektiviseringen av det intematio- 
nella och regionala miljösamarbetet samt ut
vecklingen av EU:s miljölagstiftning.

Europeiska râdets möte i Helsingfors i de- 
cember 1999 framhâvde vikten av att Kyo- 
toprotokollet skall kunna ratificeras senast âr 
2002, och att särskilda ansträngningar görs 
för att nâ résultat vid klimatmötet i Haag 
hösten 2000. Vid mötet i Helsingfors gjordes 
även framsteg i den process för inordning av 
miljöhänsyn i beslutsfattandet inom EU som 
inleddes i Cardiff, och samtidigt näddes 
överenskommelse om att utveckla instru
ment och faktaunderlag för uppföljning och 
utvärdering. Europeiska râdet i Helsingfors 
gav även kommissionen i uppdrag att före 
slutet av âr 2000 lägga fram ett förslag tili 
unionens sjätte miljöprogram. Programmet 
älägger medlemsländerna bindande miljö-

mälsättningar, som kräver samordning av ät- 
gärder inom olika sektorer.

Ett intemationellt protokoll om minskning 
av gränsöverskridande luftföroreningar 
undertecknades i Göteborg i december 1999. 
Avtalet avser att skydda miljön och männi- 
skornas hälsa mot effekterna av försurning, 
eutrofiering och ozonhaltig smog. Varje av- 
talsslutande stat tilldelas ett nationeilt ut- 
släppstak för svaveldioxid, kväveoxider, am- 
moniak och flyktiga organiska föreningar. 
Malet är över 80 procents reduktion av den 
yta dar de kritiska belastningsgränserna för 
surt nedfall överskreds är 1990. Sänkningen 
av ozon- och partikelhalterna i andningsluf- 
ten beräknas rädda närmare 50 000 männi- 
skor frän en förtidig död.

Haltbar utveckling i Finland
En av mälsättningarna i regeringsprogram- 
met 1999-2003 är att hällbar utveckling 
konsekvent skall beaktas inom alla samhäll- 
somräden. Regeringen arbetar även inom 
EU för att inordna miljöpolitiken i olika 
sektorer och för att framhäva miljöskyddets

Figur 2. Utvecklingen av Finlands reellä bruttonationalprodukt och användningen av energi och 
material (1980=100)
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betydelse inom den s.k. nordliga dimensio
ned

I juni 1998 antogs Finlands nationella pro
gram för hällbar utveckling. Finland horde till 
de första ländema som upprättade ett natio- 
nellt program. Till programmets centrala mal- 
sättning hör bl.a. bekämpning av klimatförän- 
dringen, förändring av produktionssätt och 
konsumtionsmönster, minskad användning av 
icke-fömybara naturresurser samt bevarande 
av den biologiska mängfalden. Malet i fräga 
om produktionssätt och konsumtionsmönster 
är att anpassa Produktionen och konsumtio- 
nen tili miljöns kapacitet, och att främja en 
effektiv användning av naturresurser vid Pro
duktionen av varor och tjänster. I arbetet för 
en hällbar utveckling deltar även Finlands 
kommission för hällbar utveckling. Kommis
sionen fungerar som ett diskussionsforum och 
tar initiativ i frägor som kräver beredning pä 
myndighetsnivä. Enligt femärsprogrammet 
för FN:s kommission för hällbar utveckling 
(CSD) fortgär kommissionens mandattid tili 
slutet av är 2002.

Förvaltningssektorer och övriga aktörer skall 
tili Finlands kommission för hällbar utveck

ling avge rapport om utfallet av programmet 
tili sommaren 2001. För närvarande pägär 
även en utveckling av utfallsevalueringen 
med hjälp av nationella indikatorer för häll
bar utveckling, översikten ’’Naturresursema 
och miljön”, samt genom utveckling av na- 
tionalräkenskapsmetoder och system för 
uppföljning av naturresurser. En förteckning 
över Finlands nationella indikatorer för häll
bar utveckling utgavs under vären är 2000.

Utgäende frän förvaltningssektoremas rap- 
porter samt övrigt utrednings- och utveck- 
lingsarbete gör Finlands kommission för 
hällbar utveckling en samfälld evaluering av 
effekterna av Programmen för hällbar ut
veckling och den hällbara utvecklingens läge 
i Finland. Utvärderingen färdigställs tili den 
uppföljningskonferens om Riokonferensen 
om miljö och utveckling som ordnas är 2002 
(Earth Summit +10).

I enlighet med regeringsprogrammet upprät- 
tar och genomför regeringen en nationell 
plan för uppfyllandet av de mäl för reduktion 
av drivhusgaser om vilka överenskommelse 
träffades vid klimatkonferensen i Kyoto. 
Ären 2008-2012 bör utsläppen i genomsnitt

Figur 3. Utvecklingen av Finlands reellä bruttonationalprodukt och utsläppen till iuft (1980=100)
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uppgá till högst 1990 ars niva i enlighet med 
EU:s fördelning av bordan. Regeringspro- 
grammet förutsätter att skyldighetema full- 
görs sá att de ätgärder som de föranleder inte 
försvagar den ekonomiska tillväxten och 
sysselsättningstillväxten och sá att de stöder 
en minskning av den offentliga skulden.

Beredningen av Finlands nationella klimat- 
program inleddes sommaren 1999 och fram- 
läggs för riksdagen i form av en utredning 
under váren 2001. Upprättandet av Finlands 
nationella klimatprogram samordnas av han- 
dels- och industriministeriet. Beredningen 
av ätgärder för reduktion av drivhusgaser 
sker sektorvis enligt arbetsfördelningen för 
de olika förvaltningssektorerna. Ätgärdema 
sammanställs tili ätgärdshelheter inom ra- 
men för klimatprogrammet. Utgängspunkten 
är att reduktionsätgärderna skall kunna 
genomföras sä att de medför sá ringa stör- 
ningar som möjligt för samhällsekonomin. 
Av denna anledning kommer valet och 
genomförandet av ätgärderna att ske efter 
deras rangordning enligt en cost-benefit-ana- 
lys med beaktande av ätgärdemas effekter pá 
samhällsekonomin, statsfmansema, miljön, 
sysselsättningen och regionalpolitiken.

Miljöledningsinstrument
Den administrativa styrningen tili stöd för en 
hällbar utveckling har utvecklats avsevärt 
under de señaste áren. I början av mars 2000 
trädde den nya miljöskyddslagstiftningen i 
kraft. Reformen innebar en modemisering 
och ett förenhetligande av lagstiftningen om 
miljöskydd och tillständsförfarande. Den 
nya miljöskyddslagens syfte är att skapa en- 
hetlighet vid begränsningar och tillsyn av ut- 
släpp som orsakas av olika slags verksam- 
het. Speciell uppmärksamhet fästs vid till- 
ämpningen av principen om bästa tillgängli- 
ga teknik (BAT), riskhantering och effektiv 
energianvändning.

Den nya markanvändnings- och bygglagen 
trädde i kraft i början av är 2000. Till la- 
gens céntrala mälsättningar hör bl.a. att

främja en bra levnadsmiljö och hällbar 
samhällsutveckling och att ge medborgar- 
na ökade möjligheter att delta i planeringen. 
Reducering av skadliga miljöeffekter 
eftersträvas även genom statsrádets prin- 
cipbeslut i december 1998 om ett program 
för ekologiskt hällbart byggande. Pro- 
grammets mälsättning är att förbättra byg- 
gandets och fastigheternas energi- och vat- 
tenhushällning samt avfallshantering, höja 
kvaliteten pá inomhusluften och öka bygg- 
nademas hällbarhet.

I lagen om miljöskadeförsäkring, som trädde 
i kraft i början av är 1999, ingär bestämmel- 
ser om ersättning i sista hand vid miljöska- 
dor som förorsakats av företag. Lagen om 
miljökonsekvensbedömning (MKB) ändra- 
des i början av april 1999 för att motsvara 
ändringen i EU-direktivet, och lagens tolk- 
ning förtydligades genom en ny förordning. 
Redan tidigare har principen om hällbar ut
veckling har trätt i kraft i avfallslagen 
(1994), skogslagen (1997), naturvärdslagen 
(1997) och marktäktslagen (1997).

Under 1990-talet har utöver ny lagstiftning 
även införts olika slags ekonomiska styr- 
instrument säsom miljöskatter, miljömärkning 
och frivilliga avtal. Finlands miljörelaterade 
skatter utgör en klart större andel av BNP 
jämfört med medelnivän för länderna inom 
OECD. Ár 1999 var dessa skatters andel 3,4 
procent av Finlands BNP. I samtliga 
OECD-länder stär beskattningen av fossila 
bränslen, speciellt bensin och dieselolja, för 
den mest betydande delen av miljöskattein- 
täktema. I OECD-ländema är de trafikrelate- 
rade skatternas andel av miljöskatteintäkter- 
na i medeltal över 90 procent. I Finland är 
andelen ca 83 procent. Konsumentprisema 
för hushällens oljeprodukter är relativt en- 
hetliga i heia norra och västra Europa. I Fin
land ligger pris- och skattenivän pä genom- 
snittsnivä. De miljörelaterade skatternas an
del av totalbeskattningen Steg i OECD-län- 
derna i genomsnitt tili ca 7 procent är 1997.

Enligt en redogörelse utförd pä uppdrag av 
statsrädet och publicerad i februari 2000 in-
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1. Miljörelaterade statliga skatter och avgifter (miljoner mark)

I
1993

BS

1994

BS

1995

BS

1996

BS

1997

BS

1998

BS

1999

BS

2000

SB

2001

BP

Tiiläggsaccis pä alkohol- 
drycksaccisen (skatt pä 
engängsförpackningar) 16 48 88 52 55 60 73 50 70
Tiiläggsaccis pä 
läskedrycksaccisen 19 16 15 9 10 9 7 9 7
Accis pä gödselmedel 516 267 - - - - - - -

Avgift för bekämpningsmedel 6 6 6 6 9 10 10 10 10
Accis pä elström 656 56 - - - - - - -

Energiskatter 8 404 9 815 11 628 12 714 13 895 15 306 15 765 16 600 16185
Oljeavfallsavgift 21 19 21 20 20 20 19 20 20
Skatt pä bilar och motorcyklar 1 609 2 054 2 685 3611 4 210 5 259 6115 6 400 6 700
Charterskatt 111 80 - - - - - - _

Vattenskyddsavgift 2 2 3 3 2 3 3 3 2
Oljeskyddsavgift 34 31 34 29 33 33 35 35 36
Fordonsskatt (bruksavgiften) - 618 1 046 1 110 1 129 1 198 1 245 1 270 1 345
Motorfordonsskatt (dieselskatt) 885 844 668 929 979 1 042 1 101 1 090 1 190
Avfallsskatt - - - 41 127 182 202 190 200
Totalt 12 279 13 856 16194 18 524 20469 23122 24575 25 677 25 765
BS = Statsbokslutet. SB = Statsbudgeten. BP = Budgetpropositionen. — = inte i bruk. .. = uppgift saknas.

nebar höjningen av miljöskattema att kol- 
dioxidutsläppen under 1990-talet stannade 
nägra miljoner ton under den niva de hade 
nätt utan skattehöjning. Ett problem i sam- 
band med miljöskattehöjningar är enligt ar- 
betsgmppen att de speciellt belastar energiin- 
tensiva branscher och läginkomsthushäll.

Miljöskyddsverksamheten inom 
statsförva lining en
Enligt regeringsprogrammet främjas genom- 
förandet av en ekologiskt hällbar utveckling 
genom en miljömedveten offentlig upphand- 
lingspolitik. Den offentliga sektom är en be- 
tydande upphandlare av industriella investe- 
rings- och konsumtionsvaror. Vid offentlig 
upphandling kan miljöaspekter beaktas vid 
fastställandet av upphandlingsobjekt och tek- 
niska specifikationer. Miljöeffekter och -kost- 
nader kan beaktas vid bedömningen av ett an- 
buds totalekonomiska fördelaktighet, med 
iakttagande av konkurrenslagstiftningens 
krav pä icke-diskriminering och opartiskhet.

Statsförvaltningen har en viktig roll som utö- 
vare och finansiär av forsknings- och ut-

vecklingsverksamhet inom miljöomrädet. 
Miljöforskningen finansieras av bl.a. Fin- 
lands Akademi, Teknologiska utvecklings- 
centralen och de ministerier som verkar in
om miljö-, energi- och naturresurssektorer- 
na. Uppskattningsvis 33 procent av universi- 
tetens och högskolomas miljöforskningsfi- 
nansiering kommer frän dessa instanser. 
Största delen (56 procent) av forskningsfi- 
nansieringen sker via universitetens och 
högskolomas egen budgetfinansiering. Var- 
ken denna eller övrig, främst privat, finansi- 
ering ingär i siffrorna i Tabell 3. Största de
len av miljöskyddsutgiftema riktas tili indu- 
stri och kommuner för förbättring av miljöns 
tillständ och reparering av miljöskador, me-

2. Statsutgifterna och miljöministeriets (MM) 
miljöutgifter 1998-2001 (miljoner mark)

Stdlsutpifler
totalt

M M :s
miljöutgiitor

Procent

1998 194 292 1 095 0,56
1999 211 713 1 066 0,50
2000 219120 1 133 0,52
2001 209 172 1 108 0,53
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3. Statens miljöutgifter (miljoner mark)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001**)

M iljö förvaltn ingen 426 389 402 440 469 479 506 510 547 558
C en tra lfö rva ltn ingen 108 95 128 127 135 139 153 151 157 152
R eg iona lfö rva ltn ingen 318 294 274 313 334 340 353 359 390 406

Utvecklingssamarbete 276 243 295 295 355
Näromrädessamarbetet 86 55 57 57 57 62 66 58 57 57
Nordiska m iljöfinansieringsbolaget 8 9 9 8 7 7 7 7 7 7
Forskning och utveckling*) 576 585 652 717 781 919 952 1 038 1 160 1 182

M iljö s k y d d  och m iljö v ä rd 1' 175 168 205 170 229 256 267 289 329 339
A nvän dn ing  och skö tse l av  na tu r- 
resurser21 98 88 85 119 128 143 149 178 190 140
U n iv e rs ite t och högsko lor 166 166 184 204 227 235 245 251 261 273
U tveck ling  av  m iljö tekno logir.r3* 110 136 149 193 168 255 261 290 350 400
A nn an  m iljö fo rskn in g  4I 27 27 29 31 29 30 30 30 30 30

Stöd t i li m iljöorganisationer 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6
Miljövärd 92 119 152 85 119 189 174 155 129 140

L u ftvä rd  och av fa llshan te ring 2 5 38 47 45 41 56 53 49 29 46
V attenskydd 24 25 22 8 33 32 7 13 13 12
M iljö s k ö ts e l och sanering 43 56 83 32 45 101 114 93 87 82

Naturskydd 235 264 366 312 325 479 567 407 355 359
Främjande av energisparande 8 6 10 6 8 9 15 15 15 15
Investeringsstöd fö r förnybar energi*) 87 77 99 37 33 51 117 120 120 150
M iljövärd inom vägtrafiken*) 123 123 131 139 128 78 105 79 78 73
Järnvägstrafik*) 79 93 93 101 102 102
Stöd fö r investeringar i gödselstäder 47 5 84 - 80 65 36 18 15 15
M iljöstöd t i li jordbruket - - - 1 420 1 570 1 631 1 690 1 607 1 287 1 394

B asstöd - - - 13 30 13 67 13 72 1 4 1 0 13 88
S pe c ia ls tö d - - - 90 203 259 280 219

M iljöstöd förskogsvärd - - - - 10 15 13 22 8 25

Totalt 1 694 1 688 1 968 3 503 3 915 4 378 4 642 4 498 3 887 4 083

— = inte i bruk. .. = uppgift saknas. *) = uppskattning. ** ) = prognos.

11 lyiiljö förvaltningen och Finlands Akademi. 21 Jord- och skogsbruksförvaltningen. 31 Forskning ¡nom teknik. 
4' Övriga förvaltningsomräden.

dan utgifterna for naturvard framst har gallt 
forvarv och skotsel av naturskyddsomraden. 
Statens mest betydande miljdskyddsutgift ar 
miljostodet till jordbruket, som granskas 
narmare i kapitlet Naturresursema.

Utvecklingssamarbetet
Konsekvensema av globala och lokala mi- 
ljoproblem drabbar allra hardast de fattiga 
landerna och befolkningsgrupperna i varl- 
den. Utvecklingslandemas miljoproblem kan 
vara en foljd av bade deras egen och indu- 
strilandernas icke-hallbara naturresursan- 
vandning, vilket leder till utarmning av od- 
lingsbar mark, okenspridning, avskogning 
och vattennedsmutsning. Miljo- och natur- 
skyddsinriktade projekt ingar i de fiesta av 
Finlands program for bilateralt utvecklings-

samarbete med de huvudsakliga samarbets- 
länderna. Därtill stöder Finland ett tiotal 
skogsprojekt eller -program där miljöskyd- 
det är det viktigaste malet eller ett av de vik- 
tigaste mälen.

EU:s utvecklingsräd antog under Finlands 
ordförandeskap Hera akter med anknytning 
tili miljön, vilka fungerar som vägledande 
för EU: s verksamhet. Den viktigaste av des- 
sa gäller de pä Finlands initiativ antagna 
slutsatserna om inordning av klimatfrägor i 
utvecklingssamarbetet.

Finland stöder den globala miljöfonden GEF 
(Global Environment Facility), som fungerar 
som finansieringsmekanism för kiimat- och 
biodiversitetskonventionema. GEF finansie- 
rar även projekt för skydd av internationella

10 '¡¡¡¡I Statistikcentralen
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4. Miljöbidrag inom utvecklingssamarbetet (miljoner mark)
1993 2000

Bilateralt utvecklingssamarbete*! 240,3 206,9 259,4 223,3 321,2
Bidrag tili GEF 31,0 31,0 31,0 31,0 29,0 29,0
Ozonfonden 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Totalt 276,3 242,9 295,4 259,3 355,2

.. = uppgift saknas. *) Avdelen bilaterala samarbetsprojekt med miljöskydd som huvudsyfte.

vattendrag, samt projekt för reduktion av 
Produktionen och konsumtionen av ozonför- 
störande ämnen i länder med övergängseko- 
nomi. Finlands bidrag tili GEF för finansie- 
ringsperioden 1998-2001 uppgár till 
sammanlagt 116,7 miljoner mark. Finland har 
även bidragit tili den multilaterala ozonfon- 
den, som finansierar ätgärder för att minska 
Produktionen och konsumtionen av ozonför- 
störande ämnen i utvecklingsländema. Fin
lands betalningsandel i den multilaterala 
ozonfonden är ca fern miljoner mark per är.

Finland anslöt sig 1999 tili Internationelia 
kolfonden, Prototype Carbon Fund (PFC), 
som fungerar som en föregängare inom till- 
ämpningen av de s.k. Kyotomekanismerna. 
Kolfonden är en av Världsbanken admini- 
strerad investeringsfond som investerar i sä- 
dana projekt i utvecklings- och övergängs- 
länder som omfattas av de s.k. flexibla meka- 
nismer (bl.a. mekanismema för ren utveck- 
ling samt gemensamt genomförande) som in
gär i Kyotoprokollet tili klimatkonventionen. 
Investerama är regeringar och företag som i 
utbyte mot sitt investerade kapital erhäller 
s.k. utsläppsminskningscertifikat, som kan 
användas för att uppfylla Kyotoprokollets 
reduktionskrav. Inom EU har man följaktligen 
kommit tili att investeringar i kolfonden inte 
skall betraktas som officiellt utvecklings- 
bistánd. Fonden inledde sin verksamhet i 
april 2000.

Som motiveringar för Finlands deltagande i 
kolfonden har anförts att Finland sannolikt 
behöver mekanismema för att kunna uppfyl
la sina äligganden, och att Finland hittills in
te har nägra erfarenheter av projekt av denna 
typ. Förutom Finland har Sverige, Norge,

Holland, Kanada och Japan samt 15 företag 
investerat i fonden. Investeringsandelen är 
10 miljoner US dollar för regeringar och fern 
miljoner dollar för företag. Finlands andel 
betalas i tre poster, 20 miljoner mark áren 
1999 och 2000 och resten är 2001.

Näromrädessamarbetet
Europeiska Unionen antog 1997 den s.k. 
nordliga dimensionen som en officiell mäl- 
sättning. Förhoppningen är att den skall ha 
en gynnsam inverkan pä miljöskyddet, fram- 
för allt i Baltikum och norra Ryssland. Fin
land har sedän 1991 främjat arbetet pä att 
förbättra miljöns tillständ i näromrädeslän- 
derna och Östersjön genom att stöda miljö
skyddet i nordvästra Ryssland, de baltiska 
staterna och Polen. Östersjöländemas samar- 
bete för att förbättra miljöns tillständ be- 
döms fungera bra. De viktigaste samarbets- 
omrädena omfattar utveckling av miljöför- 
valtningen, vattenskydd och luftvärd samt 
avfallshantering. Det längsiktiga mälet för 
samarbetet kring olika miljöskyddsprojekt är 
att utveckla samarbetsländemas egna förut- 
sättningar att lösa och förebygga miljö- 
problem. Är 1999 utvidgade Finland sitt 
samarbete med Nordiska investeringsbanken 
(NIB) och Nordiska miljöfinansieringsbola- 
get (NEFCO). De ätgärder som vidtas av 
Estland, Lettland, Litauen och Polen med 
anledning av ländernas ansökan om med- 
lemskap i EU inverkar även pä samarbetets 
innehäll. Under planeperioden 2000-2006 
bestäms säledes samarbetets inriktning i stör 
utsträckning av de krav som EU:s direktiv 
ställer pä behandlingen av dricksvatten och 
avloppsvatten samt hanteringen av avfall.
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5. Finlands satsning pä näromrädessamarbete 
landvis 1991-2000 (miljoner mark)

Invfstenngs- Tekniska biständs-
projekt projekt

Estland 147,5 25,0
Lettland 51,5 6,4
Litauen 33,3 5,7
Ryssland 102,8 50,0
Ukraina 8,2 0,1
Polen 95,7 0,5
Samarbetsprojekt 0,5 60,2

Totalt 439,4 147,9

Finland har under perioden 1991 t.o.m. för- 
sta kvartalet 2000 stött över 300 investe- 
ringsprojekt och ca 830 tekniska biständ- 
sprojekt med anknytning tili miljöskydd. 
Finland har under denna period investerat 
sammanlagt ca 590 miljoner mark i olika mi- 
ljöprojekt som genomförs pä mälomrädena. 
Det främsta syftet med det tekniska samar- 
betet är att bidra tili att miljöinvesteringarna 
framskrider. Mälet för Finlands och 
Rysslands miljösamarbete har värit att min- 
ska miljöskadoma i nordvästra Ryssland, 
Barentsomrädet och Östersjön. Arbetet har 
koncentrerat sig pä vattenskydds-, luftvärds- 
och avfallshanteringsprojekt inom samarbe- 
tet mellan Finland och Estland, och pä re- 
ning och reduktion av avloppsvatten inom 
samarbetet med Lettland och Litauen.

Utöver arbetet för att förbättra miljöskyddet 
i näromrädesländerna har Linland även ver- 
kat för att förbättra Situationen i Östersjön 
inom ramen för det miljöprogram för Öster
sjön som kommissionen för skydd av Öster
sjön antog 1992. I programmet anges 132 
s.k. Hot Spot-objekt som kräver snabba mi- 
ljöskyddsätgärder.

Kommunernas
miljöskyddsverksamhet
En internationell överenskommelse om loka- 
la handlingsprogram för hällbar utveckling, 
Lokalagenda 21, undertecknades i Älborg

1994.1 Finland pägär för närvarande projekt 
i anslutning tili Lokalagenda 21 i 245 kom
muner, vilka omfattar nästan 80 procent av 
landets befolkning. I det förslag tili lagstift- 
ning om hällbar utveckling i städema som 
EU-kommissionen lade fram i december 
1999 framhävs vikten av välfungerande kom
munal ledning och ökad kommunal självsty- 
relse för hällbar utveckling pä lokalplanet. I 
Linland utvidgades lagstiftningen om förvalt- 
ningen, ordnandet och skötseln av det kom- 
munala miljöskyddet redan 1997. Kommunen 
ansvarar för att miljöaspektema beaktas i 
kommunens verksamhet, även om den kom- 
munala miljöskyddsmyndighetens uppgifter 
har överförts pä ett samkommunalt organ. 
Även den nya markanvändnings- och byg- 
glagen medförde större befogenheter och 
ansvar för kommunerna i planläggnings- 
beslut.

EU:s initiativ tili indikatorer för hällbar ut
veckling pä lokalplanet presenterades i Han
nover i februari 2000. Syftet med initiativet 
är att ästadkomma ett mer integrerat System 
för uppföljning av hällbar utveckling i Euro
pas städer. Städer och kommuner kan med- 
dela kommissionen att de tar indikatorema i 
användning. I Hannover undertecknade de 
finska städema Helsingfors, Tammerfors, 
Äbo, Björneborg och Kouvola avtalet om att 
ta i bruk indikatorema. Även Kommunför- 
bundet strävar genom sitt projekt för en 
kommunal miljöbarometer efter att skapa ett 
indikatorsystem som beskriver de resultat 
kommunerna har uppnätt med sin miljöpoli- 
tik. Systemet avser att beskriva de miljöpoli- 
tiska framstegen i varje kommun, och upp- 
muntra kommunerna i deras arbete för en 
ekologiskt hällbar utveckling.

Kommunernas kampanj för att minska driv- 
husgaserna inleddes hösten 1997 och avslu- 
tas hösten 2000. Kampanjen är ett led i ett 
intemationellt projekt för att minska städer- 
nas utsläpp av drivhusgaser. I denna s.k. 
drivhuskampanj deltar 34 kommuner, bl.a. 
nägra av landets största städer: Helsingfors, 
Esbo, Vanda, Tammerfors, Lahtis och Uleä- 
borg. Kampanjomrädet omfattar 40 procent
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av landets befolkning. Arbetet inleds 
med uppgörande av en kommunal driv- 
husbalans och prognos över utveckling- 
en av utsläppen de närmaste 10-20 ären 
med nuvarande fart, samt av konkreta 
handlingsprogram för att minska ut
släppen av drivhusgaser. Speciell vikt 
fästs vid energiproduktionen, trafiken, 
industrianläggningama och avstjälpnings- 
platserna.

Den kommunala avfallshanteringen ge- 
nomgick en relativt omfattande struktu- 
romvandling under 1990-talet. Föränd- 
ringen päskyndades dels av den nya av- 
fallslagen och flera andra nya bestäm- 
melser som gäller avfallssektom, dels av 
de riksomfattande och lokala avfallspla- 
nema samt uppbörden av avfallsskatt. 
Avstjälpningsplatsverksamheten har kon- 
centrerats tili allt färre och större enheter, 
vilket gör det möjligt att bygga allt större 
soptippar som gär att sköta allt bättre. 
Samtidigt har avfallsätervinningen ut- 
vidgats och effektiviserats. Ett flertal 
ätervinningsanläggningar har grundats 
vid sidan av soptipparna, delvis även i 
anslutning tili avstjälpningsplatsverksam
heten.

Utvecklingen och koncentreringen av den 
kommunala avfallshanteringen har även 
underlättats genom det omfattande kommu
nala samarbetet i avfallsfrägor. Numera om- 
fattar samarbetet redan 323 kommuner, vil
ket motsvarar 83 procent av landets befolk
ning, mot ungefär tjugo kommuner i början 
av 1990-talet. Samtidigt har Systemen för 
avfallshantering utvecklats genom sortering 
och insamling av avfall i olika fraktioner, in- 
rättandet av ätervinningscentraler och mot- 
tagningsställen för problemavfall samt upp- 
byggandet av regionala System för insam
ling. Därtill har utvidgningen av principen 
om producentansvar under de senaste ären 
medfört att ett flertal avfallsslag inte längre 
omfattas av lagstadgad kommunal av
fallshantering -  bl.a. kylskäp, skrotbilar, bil- 
däck, tidningar, glasflaskor och andra för- 
packningar.

6. Kommunernas miljöskyddsutgifter (miljoner mark)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*)

Avfallshantering
Investeringar 51 98 87 71 97 112 91
Verksamhetsutgifter 415 409 404 476 542 607 624

Vattenförsörjning
Avloppsvattenbehandl.
Investeringar 287 224 203 216 213 204 204
Verksamhetsutgifter 849 768 760 668 587 602 623

Avloppsanläggning
Investeringar 557 512 469 523 516 494 493
Verksamhetsutgifter 1 038 919 910 780 687 703 728

Energiförsörining
Luftvärd
Investeringar 655 169 23 86 223
Verksamhetsutgifter 143 156 158 139 154

M iljövärd
Investeringar 16 29 20 38 21 26 26
Verksamhetsutgifter 188 188 200 209 244 250 278

Totalt 4 299 3 472 3 234 3206 3284 2998 3 067
varav
Investeringar 1 666 1 032 802 934 1 070 836 814
Verksamhetsutgifter 2 633 2 440 2 432 2 272 2 214 2 162 2 253 

*) = preliminär uppgift. .. = uppgift saknas.

Största delen av kommunernas och samkom- 
munemas samt de kommunala affärsverkens 
miljöskyddsutgifter föranleds av avloppsan- 
läggningar och avloppsrening. Utgifterna för 
avfallshantering, avloppsanläggning och be- 
handling av avloppsvatten täcks i regel med 
avgifter som uppbärs av användama av des- 
sa tjänster. Investeringar i dessa projekt har 
dock delvis finansierats via statsbudgeten. 
Miljöskyddsutgifterna finansieras med kom
munernas egna skatteintäkter samt genom 
statliga inkomstöverföringar.

Miljöhälsa
I en nyligen utgiven rapport fastslär Euro- 
peiska miljöbyrän (EEA) och Världshälso- 
organisationen (WHO) att mänga miljö- 
problem ger upphov tili märkbara hälsoef- 
fekter. De största hälsoriskema hänför sig 
tili föroreningar, nedsmutsning av vatten- 
drag och trafikolyckor. Enligt WHO:s upp- 
skattning förorsakar luftföroreningar (främst
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smä partiklar) enbart i Europa 100 000 
förtida dödsfall varje är.

Inom miljöhälsovärden lag tyngd- 
punkten länge pä bekämpningen av 
hälsorisker förorsakade av olika slags 
kemikalier. Numera anses det största 
miljöhotet inte längre komma frän en- 
skilda kemikalier eller giftiga före- 
ningar som produceras inom kemiska 
industrin. Det största hotet utgörs av 
mikrober samt komplicerade kemika- 
liska blandningar (t.ex. föroreningar i 
stadsluften) som uppstar genom män- 
niskans egen aktivitet.

Finland har ett välfungerande miljö- 
hälsovärdssystem för hushällsvatten, 
livsmedelshygien och strälsäkerhet. I 
fräga om inomhus- och utomhusluf- 
tens kvalitet, bullerskador, olycksfall 
samt psykiska och sociala miljöhälso- 
risker är läget däremot inte heit under 
kontroll. Bekämpningen av miljöför- 
ändringar och uttunningen av ozon- 
skiktet, utvecklingen av hälsofrämjan- 
de samhällsplanering och byggande, 
ökat medborgarinflytande samt forsk- 
nings- och produktutvecklingsarbete 
hör tili miljöhälsovärdens utmaningar 
i framtiden.

7. Miljöhälsokommissionens bedömning av 
riskerna i Finland

A gent U tsatta Döda Insjuknade

Mikroben inomhusluft 1 500 000 50 000
Allergener 5 000 000
Radon i inomhusluft 50 000-160 000 20-700 20-700
Passiv rökning 1 500 000 760 20 000-30 000
Utomhusluft 1 900 000 200-400 30 000-40 000
Mikrober i livsmedel 5 000 000 500 000
Mikrober i hushällsvatten 300 000 30 000
Klimatförändring 5 000 000
Ultraviolett strälning 5 000 000 100

.. =uppgift saknas.

8. Miljöhälsoutgifternas utveckling 
(miljoner mark)

Statliga
ve rk

Ö verföringar 
t i l i kom m uner

Kom m unem as
u tg ifte r

U tg ifte r
to ta lt

1990 193,1 205,1 205,1 603,3
1991 237,5 224,0 224,0 685,5
1992 282,8 214,7 214,8 712,3
1993 165,0 152,0 152,0 469,0
1994 224,3 146,0 145,0 515,3
1995 247,3 152,0 152,0 551,3
1996 231,1 149,6 149,9 530,6
1997 225,3 152,0 152,0 529,3
1998 226,6 152,0 152,0 530,6

Figur 4. Förekomsten av melanom 1963-1997 (incidens per 100 000 personer)
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2 Naturresurserna
Effektivare användning av 
naturresurser
Världens ökande befolkningsmängd medför 
oundvikligt en ökning av den materiella kon- 
sumtionen, som utgör en av de viktigaste 
delfaktorerna i välständet. Till de största ut- 
maningarna för en hällbar utveckling hör att 
med bibehällen ekonomisk konkurrensför- 
mäga ästadkomma en ändring av nuvarande 
produktionssätt och konsumtionsmönster, 
eftersom de miljöskador som förorsakas av 
en ökad användning av naturresurser och 
fossila bränslen utgör ett hot mot naturens 
fömyelseförmäga och bärkraft. En uttöm- 
ning av naturresurserna är utifrän dagens 
kunskapsläge inte att vänta under de närmas- 
te ärtiondena, emedan Produktionen för de 
flesta naturresursemas del har ökat stadigt 
samtidigt som realpriserna oftast har sjunkit 
under 1980- och 1990-talen.

Eftersom marknadsprisema inte inkluderar 
de s.k. externa kostnader som beror pä 
underprissättning och brister i äganderätten

tili naturresurserna, blir resultatet en ineffek
tiv resursanvändning och välfärdsförluster. 
En föreslagen lösning är ekoeffektivitetstän- 
kandet, som kombinerar miljöhänsyn och 
sparsam användning av naturresurser med 
ekonomisk effektivitet för att minska öve- 
ranvändningen av naturresurser och reducera 
de skadliga miljöeffekter som överstiger bär- 
kraften hos det globala ekosystemet.

Enligt regeringsprogrammet kommer ökad 
uppmärksamhet att fästas vid effektiv an
vändning av naturresurser inom Produktio
nen och konsumtionen i Finland i början av 
2000-talet. Malet är att förbättra Finlands 
ekoeffektivitet och förändra konsumtions- 
strukturen i en mer hällbar riktning. Den to- 
tala användningen av rämaterial beräknades 
i Finland ha uppgätt tili inemot 200 miljoner 
ton 1999, varav 119 miljoner ton bestod av 
icke-fömybara naturresurser och 80 miljoner 
ton av fömybara naturresurser. Den direkta 
totala användningen av naturresurser per en- 
het av BNP har minskat stadigt under 1980- 
och 1990-talen. Det ökade välständet har

Figur 5. Världmarknadsprisernas utvecklingstrender för vissa metaller av central betydelse 
(1965=100)
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gätt att producera med allt mindre mängder 
material.

Malm- och marktäktstillgängar
Finland är självförsörjande endast i fräga om 
krom och zink, medan övriga kända malm- 
tillgängar är pä väg att uttömmas. Enligt de 
bedömningar som har gjorts erbjuder berg- 
grunden emellertid ännu en avsevärd poten
tial för nya metallmalmsfynd. Den modema 
och konkurrenskraftiga finska metallindustrin 
torde utgöra en garanti för att metallföräd- 
lingen kommer att fortsätta ännu längt fram- 
över, om än med hjälp av importrävaror och 
ätervunnet rämaterial. T.ex. vid stälfram- 
ställningen används tili största delen anrikad 
järnmalm importerad frän Sverige och 
Ryssland samt järnskrot.

Samtidigt med en tydlig nedgäng i de in- 
hemska metallgruvornas malmproduktion 
under 1990-talet inträffade en kräftig ökning 
av metallimporten. Är 1999 uppgick malm- 
gruvomas Produktion tili 3,1 miljoner ton 
och importen tili 5,5 miljoner ton. Kalkgru- 
vornas Produktion var 3,9 miljoner ton och 
den inhemska Produktionen av industrimine- 
raler 10,4 miljoner ton är 1999. De viktigaste

metallerna är krom, zink, nickel, koppar och 
guld, och de viktigaste industrimineralema 
är kalksten samt granit och talk.

Användningen av grus och annat stenmaterial 
minskade pga. lägkonjunkturen i början av 
1990-talet med en tredjedel frän 1989 ärs 
rekordnivä om 97 miljoner ton. Grus- och 
stenmaterialvolymerna ökade pä nytt under 
slutet av 1990-talet pga. uppsvinget inom 
byggverksamheten. Är 1999 var använd
ningen uppskattningsvis 80 miljoner ton. 
Användningen av bergsten som ersättning 
för naturgrus har ökat kräftigt under de se
ñaste áren pga. minskad tillgäng pä grus i 
närheten av tätortema. Medan andelen berg
sten 1990 var knappt 27 procent, hade andelen 
1999 redan stigit tili 45 procent.

Marktäktslagen ändrades i juni 1997 för att 
bättre motsvara principerna för hällbar ut- 
veckling. Lagen tillämpas pä sten-, grus-, 
sand-, 1er- och mulltäkt. Mälsättningen är att 
trygga tillgängen pä marksubstans och skyd- 
da grundvattenförekomster i samband med 
marksubstansformationer, förebygga hot 
mot naturens mängfald och främja sparsam 
och ekonomiskt ändamälsenlig användning 
av icke-fömybara tillgängar samt ätervin-

Figur 6. Utvinningen av malm, industrimineraler och kalksten 1980-1999 (miljoner ton)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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ning av marksubstans och gynnande av bruk 
av ersättande material. Lagens bestämmelse 
om uppföljningsskyldighet underlättar in- 
samlingen av uppgifter om de använda 
mängderna marksubstans och skapar förut- 
sättningar för materialräkenskaper.

Skogstillgängar
Skogen är Finlands viktigaste naturresurs ur 
ekonomisk synpunkt, och största delen av 
landets yta bestär av naturlig skog i ekono- 
miskt bruk. Av Finlands landareal utgörs 86 
procent, över 26 miljoner hektar, av skogs- 
bruksmark. Tjugo miljoner hektar är egent- 
lig skogsmark. Av skogsbruksmarken ägs 54 
procent av privata, 33 procent av staten, ätta 
procent av bolag och fern procent av övriga. 
I statens andel ingär även skyddsomräden. 
Virkesförrädets totala volym är inemot tvä 
miljarder kubikmeter, varav 69 procent ägs 
av privata skogsägare, 18 procent av staten, 
8 procent av bolag och 5 procent av övriga. 
Den ärliga tillväxten pä 75,8 miljoner kubik
meter överstiger avverkningen. Virkesutta- 
get för industriell och annan användning ut- 
gjorde 1999 sammanlagt rekordhöga 60,9 
miljoner kubikmeter. Den totala avgängen,

inklusive spillvirke och naturlig avgäng, 
uppgick tili totalt 69,4 miljoner kubikmeter. 
Är 1999 var importen av trä rekordstor, 13,2 
miljoner kubikmeter fast matt.

Regeringens nationella skogsprogram 2010 
avser att utveckla skötseln, användningen 
och skyddet av skogen sä att utnyttjandet av 
skogarna tar hänsyn tili ekonomisk, ekolo- 
gisk, social och kulturell hällbarhet. Enligt 
skogsprogrammet ökas avverkningen grad- 
vis tili 63-68 miljoner kubikmeter fast mätt 
per är tili är 2010, samtidigt som man slär 
vakt om den höga nivän pä skogsvärden och 
miljöskyddet. Mälsättningen innebär en sta- 
bilisering av virkesförrädets totala volym pä 
nuvarande nivä. Genom att höja avverk- 
ningsvolymen och förädlingsgraden avser 
man att fördubbla skogsindustrins exportin- 
komster. Samtliga centrala intresse- och 
medborgargrupper har tagit del i beredningen 
av programmet.

Behandlingen av ekonomiskogarna intar en 
nyckelställning i skyddet av den finska natu- 
rens mängfald. Genom intensiva skogs- 
värdsätgärder har skogsnaturen blivit mer 
ensidig, och antalet gamla skogar och murk- 
na träd har minskat. Skogsvärdsrekommen-

Figur 7. Virkesförrädets tillväxt och virkesavgäng (miljoner kubikmeter fast mätt)

* )=  preliminär uppgift.
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dationerna har emellertid utvecklats sä att de 
numera även tar hänsyn tili frägor som gäller 
den skogliga mängfalden. Enligt de inspek- 
tioner av naturens kvalitet som Skogsbrukets 
utvecklingscentral Tapio och Forststyrelsen 
utförde 1999 hade 92 procent av naturobjek- 
ten i ekonomiskogama bevarats i samma el- 
ler nästan samma skick som de var före av- 
verkning eher andra skogsvärdsätgärder. Re
sultaten ger vid handen att kvaliteten pä 
skogsvärden fortlöpande har förbättrats un- 
der de fern är som uppföljningen gällde.

De lagstadgade regionala mälprogrammen 
för skogsbruket, som första gangen utarbeta- 
des 1997-1998, syftar tili att balansera ma
len för olika sätt att använda ekonomisko- 
garna. Programmen, som utarbetats i samar- 
bete med skogsägarna samt olika medbor- 
gar- och intressegrupper, ger en helhetsbild 
av tillständet och utvecklingsbehoven inom 
skogscentralernas verksamhetsomräden och 
belyser skogsbrukets utvecklingsmöjligheter 
i ett vidare perspektiv. I mälprogrammen in
gär även utredningar om bl.a. skogstillgäng- 
ar, skogsvärd och skoglig mängfald, skogs
brukets sysselsättningseffekter, samt skogs- 
bruksanknuten företagsverksamhet. Finlands 
nationella skogsprogram 2010 bygger tili 
centrala delar pä mälprogrammen.

Sommaren 1999 inleddes certifiering enligt 
FFCS (Finnish Forest Certification System). 
Certifieringssystemet är anpassat för finska 
förhällanden. Vissa miljöorganisationer har 
ätminstone inte tills vidare accepterat det an- 
passade systemet, utan stöder ibruktagandet 
av FSC. Mälet med FFCS-certifieringen är 
att opartiskt och tillförlitligt visa att värden 
och användningen av de finska skogama och 
den finska skogsnaturen sköts pä ett hällbart 
sätt. FFCS är speciellt avsett för de förhäl
landen som gäller det smäskaliga skogsbru
ket i Finland. Är 1999 beviljades sju skogs- 
certifikat som omfattade mer än 13,5 miljo- 
ner hektar skog, 60 procent av landets totala 
skogsareal, och 180 000 skogsägare. Mälet 
är att skogscertifieringen under loppet av är 
2000 skall utvidgas tili alla delar av landet 
och täcka uppskattningsvis 22 miljoner hek

tar vid slutet av áret. I maj 2000 godkändes 
Finlands nationella skogcertifieringssystem 
som en del av den intemationella PEFC (Pan 
European Forest Certification Scheme) 
-skogcertifieringen. PEFC-produktmärket 
tas i bruk under loppet av är 2000.

Forststyrelsen, som är den myndighet som 
ansvarar för statens skogar, har under de se
ñaste áren allt effektivare gätt in för att beak- 
ta samhälls- och miljöaspekter i sin verk- 
samhet. I samarbete med centrala intresse
grupper och invänare pä berörda omräden 
har man utarbetat naturresursplaner för om
räden pä 0,5-2 miljoner hektar. I naturresurs- 
planerna sammanjämkas olika skogsanvänd- 
ningssätt sä att resultatet vinner allmänt god- 
kännande. Naturresursplaneringen ger även 
ramarna för Forststyrelsens regionalekolo- 
giska planering, där naturen inom ett vid- 
sträckt skogsomräde pä 40 000-100 000 
hektar granskas som en helhet. Syftet med 
den regionalekologiska planeringen är att sä- 
kerställa att det i ekonomiskogama skapas 
fler skyddszoner och att mer trämaterial läm- 
nas att förmultna. Värdefulla Objekt lämnas 
oavverkade, och vid behov lämnas ekologis- 
ka korridorer mellan olika Objekt. Mälet är 
att Forststyrelsens samtliga markomräden 
skall omfattas av regionalekologiska planer 
före utgängen av är 2000. Utarbetandet av 
planerna kostar allt som allt ca 40 miljoner 
mark, och iakttagandet av de regionalekolo
giska planerna beräknas minska Forststyrel
sens inkomster med 130 miljoner mark i 
äret.

Odlade tillgängar
Ätta procent av Finlands landareal bestär av 
jordbruksmark. Den sammanlagda arealen 
jordbruksmark, dvs. äker- och trädgärds- 
mark, uppgär tili ca 2,2 miljoner hektar, var- 
av ca 1,98 miljoner hektar odlades 1999. Är 
1998 fanns det totalt 153 433 gärdar med en 
äkerareal pä över en hektar. Medeläkerarea- 
len för dessa gärdar var 16,3 hektar. De 57 
procent av gärdama som bedriver aktiv pro- 
duktionsverksamhet har en medeläkerareal
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pä 24 hektar. Bara en tredjedel av gärdarna 
drivs numera som huvudsyssla. Enligt en un- 
dersökning utförd av Lantbruksekonomiska 
forskningsanstalten kommer antalet gärdar 
att minska tili mindre än hälften av det nuva- 
rande antalet tili är 2008. Finlands jord- 
bruksproduktion baserar sig huvudsakligen 
pä husdjursskötsel. Av äkerarealen används 
80 procent för odling av fodervall, ensilage 
och fodersäd och som betesmark. Mjölk- 
och köttproduktionen star för inemot hälften 
av den totala jordbruksproduktionen. Är 
1998 uppgick jordbruksproduktionen tili 
sammanlagt 18,8 miljarder mark, varav ut- 
betalda bidrag stod för 44 procent eher 8,3 
miljarder mark.

Till jordbrukets skadliga miljöeffekter hör 
bl.a. läckage av näringsämnen tili vattendrag 
och grundvatten frän gödselmedel och krea- 
tursspillning. Diffus belastning pä vatten
drag förorsakas utom av äkerbruk och krea- 
tursskötsel även av naturligt läckage, skogs- 
bruk samt gles- och fritidsbebyggelse. Fin
lands miljöcentral uppskattade 1997 att ca 
60 procent av den totala antropogena (av 
människan ästadkomna) fosforbelastning- 
en och 50 procent av kvävebelastningen 
härstammade frän jordbruket. Jordbrukets

eutrofierande inverkan pä vattendragen är 
speciellt tydlig vid kustomräden och i min
dre äar. Jordbrukets utsläpp av nitrater tili 
vatten begränsades i enlighet med EU:s nitrat- 
direktiv (91/676) genom beslut av statsrädet 
1998. I beslutet ingär bestämmelser om di- 
mensionering av gödselstad, förbud mot 
spridning av gödsel under vissa ärstider samt 
högsta tillätna kvävemängder.

Miljöprogrammet för jordbruket 1995-1999 
hade som mäl att förbättra gärdarnas vatten- 
skyddsnivä, minska mängden skadliga ut
släpp tili luft samt upprätthälla det traditio- 
nella jordbrukslandskapet och naturens 
mängfald. Fr.o.m. 1995 utbetalades jord- 
bruksmiljöstöd till ett ärligt belopp om 
1,5-1,7 miljarder mark, av vilket EU:s andel 
utgjorde hälften. Stödet ersatte odlarna för 
kostnader och inkomstbortfall pä grund av 
ätgärder vidtagna i enlighet med program- 
met, och erbjöd dem en säker utkomst under 
ändrade förhällanden. Deltagandet i miljö
programmet var frivilligt. Av de aktiva od
larna förband sig ca 90 procent, motsvarande 
ca 90 procent av odlingsarealen, att följa 
villkoren för miljöstödets basstöd. Miljöstö- 
dets basstöd förutsatte bl.a. upprättande av 
ett miljöskyddsprogram för gärden, begräns-

Figur 8. Användningen av konstgödsel inom jordbruket
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ning av användningen av gödselmedel, samt 
anläggning av skyddszoner och dikesrenar 
vid äkrar som angränsar tili vattendrag, 
bäckar och utfallsdiken.

Är 1999 fattade EU beslut om en jordbruks- 
politisk reform, Agenda 2000, som innebär 
att miljöfrägorna inom jordbruket i allt högre 
grad inordnas i den gemensamma jordbruks- 
politiken. Mälet är ett mängsidigt och hel- 
hetsbetonat förhällningssätt tili utvecklingen 
av landsbygden, skyddet av miljön och be- 
varandet av det europeiska landsbygdsarvet. 
Under Finlands ordförandeskap fastställde 
rädet en strategi för inordning av miljöhän- 
syn och hällbar utveckling i gemenskapens 
jordbrukspolitik. Strategin presenterades vid 
Europeiska rädets möte i Helsingfors i de- 
cember 1999.

EU-kommissionen godkände sommaren 
2000 Finlands förslag tili horisontell utveck- 
lingsplan för landsbygden, som även omfat- 
tar en ny miljöstödsordning för jordbruket 
för perioden 2000-2006. Miljöstödets totala

finansieringsvolym minskar frän nuvarande 
1,7 miljarder mark tili 1,4 miljarder mark ge- 
nom att kompensationsbidraget samtidigt ut- 
sträcks tili heia landet. Mälet är att det nya 
miljöstödet skall täcka 75 procent av area
len. Miljöstödsordningens Struktur ändras 
för att skillnadema mellan olika gärdar bättre 
skall kunna beaktas. De ätgärder som förut- 
sätts är dock i stört sett desamma som enligt 
det tidigare miljöstödssystemet. Miljöstöds- 
ätgärderna för jordbruket ären 1995-2006 
beräknas medföra att fosfor- och kvävebe- 
lastningen pä vattendragen pä läng sikt kom- 
mer att minska med ca 50 procent jämfört 
med början av 00-talet.

Ekologisk odling är ett av de omräden som 
omfattas av miljöstödets specialstöd. Stödet 
är avsett att främja en utvidgad ekologisk 
Produktion som bygger pä utnyttjandet av 
naturens egna processer med hjälp av mäng- 
sidiga växtföljder. Användning av konstgöd- 
sel och syntetiskt framställda bekämpnings- 
medel är totalt förbjuden pä ekologiska 
gärdar. Verksamheten pä gärdar med ekolo-

9. Miljöstöd för jordbruket (miljoner mark)

1995

BS

1. Basstöd 1 329,7
2. Specialstöd 76,5

2.1 Naturenlig produktion 36,5
2.2 Skyddszoner 1,1
2.3 Behandling av lakvatten 33,2
2.4 Effektivare användning avgödsel 0,9
2.5 Landskapsvärd och biodiversitet 2,3
2.6 Övergäng tili extensiv produktion 0,1
2.7 Finska ursprungsraser 2,4

3. Utbildning och rädgivning 8,7
4. Försöksprojekt 5,0
5. Övriga miljövärdsprogram -

1996 1997 . 1998 1999 2000 2001

BS BS BS BS SB BP

1 367,0 1 372,0 1 410,0 1 387,5
158,0 195,0 222,5 210,3
99,5 123,5 134,9 113,6

2,8 5,3 7,1 7,1
41,7 47,2 55,2 61,3

1.1 1,2 1,8 1,9
9,4 14,4 0,9 22,9
0,1 0,1 0,2 0,2
3,4 3,5 3,6 3,3

10,0 7,0 7 6,4
8,0 6,0 0,0 1,7

27,0 51,0 50,5 -

1 570,0 1 631,0 1690,0 1 605,9 1 287,0 1 394,0Tota lt __________ 1 419,9

BS = Statsbokslutet. SB = Statsbudgeten. BP = Budgetpropositionen. -  = inte i bruk. .. = uppgift saknas.
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Figur 9. Användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket 1980-1999 
(1000 kg verksam beständsdel)

1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

10. Naturenligt odlad areal och s.k.
övergängsskedesareal i EU-länderna 1998

Ä kerhe kta r Procent av heia 
landets  area l

Österrike*) 345 375 9,9
Fi n 1 and 126 175 6.0
Italien 830 000 4,8
Sverige 127 000 4,5
Danmark 99163 3,7
Tyskland 357 715 2,1
Spanien 269 465 1,0
Nederländerna 19 300 1,0
Belgien 11 350 0,9
Frankrike 234 800 0,8
Portugal 24 902 0,7
Irland 28 704 0,5
Storbritannien 78 833 0,5
Grekland 14 628 0,5
Luxemburg 678 0,5

*) = är 1997.

gisk produktion kontrolleras av myndighe- 
terna minst en gang under varje vegetation- 
speriod. Är 2000 var ca 140 523 hektar äker 
i ekologisk produktion, vilket motsvarade
7,1 procent av Finlands totala odlingsareal.

Vattentillgängar
Finland har stora yt- och grundvattenresurser 
i förhällande tili landets folkmängd och vat- 
tenförbrukning. Insjöamas sammanlagda yta 
är 33 500 kvadratkilometer, vilket motsvarar 
ca 10 procent av landarealen, och territorial- 
vattnen omfattar 36 000 kvadratkilometer. 
Finlands grundvattenförekomster uppskattas 
ha en total vattenavgivningskapacitet om 
10-30 miljoner kubikmeter per dygn, varav 
ca sex miljoner kubikmeter per dygn gär att 
använda för vattenuttag. Ca 15 procent av de 
användbara grundvattentillgängama utnytt- 
jas för vattenuttag. Inemot 60 procent av det 
vatten som utnyttjas av vattenverken är 
grundvatten eher konstgjort grundvatten. Är 
1998 var dygnsförbrukningen av vatten frän 
offentliga vattenverk 246 liter per anslut- 
ning, varav hushällens konsumtion utgjorde 
150 liter. En betydande del av vattenuttaget 
pä glesbygdsomräden kommer frän hushälls- 
brunnar, vilket under vissa förhällanden kan 
medföra problem för vattenförsörjningen. 
Finlands industri, samhällen och energipro- 
duktion använder totalt omkring 2 500 mil
joner kubikmeter vatten per är. Av de till-
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Figur 10. Belastningskällor för belastningen av vattendrag 1998
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gängliga vattentillgângarna utnyttjas ârligen 
2-4 procent.

Finlands grundvattenformationer bildar ofta 
isolerade förekomster med liten utsträckning 
och lâgt vattendjup. Ârligen används ca 258 
miljoner kubikmeter grundvatten. Finlands 
gmndvatten är speciellt utsatt för försuming 
pga. att berggrunden frâmst bestâr av sura 
stenarter. Samtidigt är de jordskikt som 
grundvattenomrâdena skyddas av relativt 
tunna, vilket mängenstädes ôkar risken för 
att grundvattnet skall förorenas.

Grundvattenkvaliteten uppvisar Stora regio
nala variationer. Pâ vissa omrâden kan 
grundvattnet beroende pâ berggrundens och 
jordmânens beskaffenhet innehâlla hälsofar- 
liga mängder av bl.a. arsen, fluorid och ra
don. Effekterna av människans pâverkan tar 
sig uttryck i grundvattenkvaliteten i form av 
bl.a. förhöjda nitrat-, klorid-, kolväte- och 
tungmetallhalter. Risk för grundvattenföro- 
rening medförs av jordbruk och vägsaltning 
samt transport och lagring av oljeprodukter 
och andra skadliga ämnen, industriutsläpp, 
stadsbebyggelse, sand- och grustäkt samt ab
sorption av avloppsvatten i marken. Grund
vattenkvaliteten i södra och sydöstra Finland

har redan i viss mân päverkats även av luft- 
föroreningar.

Intemationellt sett är Finlands insjöar i täm- 
ligen gott skick. Den största övergripande 
hotet mot insjöamas tillständ är den smâ- 
ningom framskridande eutrofieringen i om
râden med diffus belastning. Eutrofieringen 
av Finska viken och Skärgärdshavet kan be- 
traktas som oroväckande. I fräga om allmän

11. Vattenresursanvändning i vissa europeiska 
länder (miljoner kubikmeter per är)

Förnybara Vattenuttag  V atten - 
va tte n re su rse r användn ings-

in ten s ite t {%)

Belgien 12 500 9 030 72
Spanien 117 000 36 900 32
Italien 175 000 56 200 32
Estland 15 000 3 300 22
England 120 000 14 237 12
Grekland 58 650 6 945 12
Danmark 13 000 1 200 9
Ryssland 1 500 000 106 227 7
Finland 108 000 3 001 3
Sverige 168 000 2 932 2
Schweiz 54 000 1 166 2
Norge 39 200 2 025 1
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användbarhet var totalt ca 80 procent av 
sjöarealen av god eller utmärkt kvalitet, ca 4 
procent av försvarlig kvalitet (nedsmutsade) 
och ca 0,3 procent av dälig kvalitet (kräftigt 
nedsmutsad). Äarnas och älvamas vatten- 
kvalitet är allmänt taget nägot sämre än 
sjöarnas: ca 40 procent häller utmärkt eller 
god kvalitet, och 30 procent nöjaktig kvali
tet, men ca en tredjedel är tydligt nedsmutsa
de. Av kustvattnen är 88 procent av utmärkt 
eller god kvalitet, 11 procent av nöjaktig 
kvalitet, medan omkring en procent klart har 
försämrats pga. miljöbelastningen. Under de 
senaste ären har arealen av tydligt förorena- 
de vatten minskat klart, speciellt inom om 
räden där belastningen härstammar frän in- 
dustrier och samhällen. Samtidigt har emeller- 
tid arealen av fullständigt rena vatten min
skat som en följd av diffus belastning.

Som mal för vattenskyddet tili är 2005 har 
uppställts en minskning av den antropogena 
(av människan förorsakade) fosfor- och kvä- 
vebelastningen med 30-55 procent jämfört 
med nivän i början av 1990-talet. Ätgärderna 
för att minska kvävebelastningen pä Öster- 
sjön inriktar sig speciellt pä kustomrädena 
och pä de äar och älvar som mynnar i havet. 
I fräga om insjöbelastande kväveutsläpp frän

bosättningar och industrier avgörs reduk- 
tionsbehovet frän fall tili fall. Jordbrukets 
kväveutsläpp regieras även av EU:s nitratdi- 
rektiv och miljöprogrammet för jordbruket.

Vären 2000 päbörjades beredningen av 
skyddsprogrammet för äterställande av den 
ekologiska balansen i Östersjön. Program- 
met utgär frän det nationella vattenskydd- 
sprogrammet och verkställigheten av prog- 
rammet för hällbar utveckling i Östersjön. 
Det internationella samarbetet för skydd av 
Östersjön har redan gett resultat i form av att 
eutrofieringen av Östersjön avstannade om
kring är 1990 efter en flera ärtionden läng ut
veckling av eutrofieringen. En minskning av 
näringsbelastningen ger omedelbara effek- 
ter, som dock inskränker sig tili kustvattnen i 
närheten av belastningskällan. Men genom 
att minska belastningen rejält gär det att pä- 
verka eutrofieringen ocksä i Östersjöns 
centralbassäng, även om det kan ta flera är 
innan man kan se en klar förbättring.

Eutrofieringsgraden i havsomrädena stiger 
dä man rör sig frän Bottenviken via Botten- 
havet och Skärgärdshavet ut tili Finska viken. 
I den härt belastade Finska viken är alg- 
mängderna sommartid i medeltal tre gänger

Figur 11. Fosforbelastning frän industri, samhällen och fiskodling (1985=100)
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större än i Bottenviken pä öppet vatten. 
Mänga innervikar och skärgärdsomräden är 
betydligt mer utsatta för eutrofiering än öpp- 
na havsomräden, pga. lokal belastning och 
begränsad omblandning. Under sensomrarna 
har man speciellt i skärgärdsomrädena i 
Finska viken konstaterat flera omräden med 
lokalt eutrofierande s.k. intem belastning, 
där näringsämnen frigörs ur den närsaltbe- 
lastning som har lagrats pä havsbottnen un
der loppet av flera ärtionden. De kraftiga 
algblomningama i Finska viken i slutet av 
1990-talet, särskilt sommaren 1997, var ett 
resultat av ökad intem belastning pä havs- 
omrädena. Fosforhalterna i havet hade vin
tein 2000 sjunkit tili samma niva som i bör- 
jan av 1990-talet.

12. Utveckling av A-klorofyllhalten (mg/m3) som 
mäter halten av näringsämnen i ytvattnet

Päijänne Östra Finska B ottenviken 
(Poronse lkä) v iken (in lop pe t ti l i 

(H ovör) Karleby)

1985 15,0 4,1 3,3
1986 11,0 4,7 2,6
1987 8.5 5,5 4,1
1988 13,0 4,8 3,9
1989 16,0 6,3 2,6
1990 7,5 4,6 3,7
1991 10,6 5,5 3,4
1992 8,2 6,0 3,9
1993 8,0 5,8 4,3
1994 6,7 4,0 5,4
1995 6,6 8,1 3,2
1996 7,2 6,0 3,4
1997 7,1 6,2 3,8
1998 6,7 6,3 5,3
1999
■iiiiftwsiftwsii:s&ssswiiSÄWiSiSi:

6,7 2,2

.. =  uppg ift saknas.

Algolägenheter i form av nedsmutsade pä 
stränder och vatten gär att minska genom in- 
hemska ätgärder. Samma ätgärder skulle 
emellertid ge uppskattningsvis 40 gänger 
större kostnadseffekt om de sattes in i S:t Pe
tersburg. En förbättring av fosforreningsef- 
fekten i S:t Petersburgs nuvarande avlopps- 
reningsverk skulle minska den fosformängd 
som konsumeras av algema i Finska viken 
med 16 procent eher 570 ton per är. Detta är 
nästan tio gänger mer än den minskning av 
belastningen pä Finska viken som kan upp- 
näs genom Finlands nationella mälprogram 
för vattenskydd.

EU:s vattenramdirektiv, vars mäl är en rätt 
omfattande reform av EU-ländemas lagstift- 
ning om yt- och grundvatten, antogs i juni 
2000. Direktivets centrala mälsättning är att 
säkerställa en god ekologisk nivä pä sjöar, 
äar och älvar samt kustvatten. Ätgärder, upp- 
följning och tillsyn baserar sig pä ett heit av- 
rinningsomräde och koordineringen inom 
detta. Vid fastställandet av vattnets tillständ 
och nödvändiga ätgärder beaktas dels bioto- 
pernas ekologiska funktionsduglighet, dels 
förekomsten av farliga ämnen.
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3 Naturvärden
Det effektiva skogsbruket och jordbru- 
ket är de faktorer som har den största ef- 
fekten pä naturens mängfald i Finland. 
Enligt den utredning av Finlands hotade 
arter som publicerades i maj 2000 är 
1 505 av de ca 15 000 undersökta arterna 
hotade. Sammanlagt 186 arter har för- 
svunnit heit, och 1 060 arter betecknas 
som hänsynskrävande. De hotade arter- 
nas viktigaste livsmiljö är skogen. Sam- 
tidigt har dock graden av utsatthet ökat 
mest bland sädana arter som lever i kul- 
turmiljöer och traditionella jordbruksmil- 
jöer. Mänga traditionella jordbruksmil- 
jöer säsom ängar och hagar har blivit 
märkbart sällsyntare, vilket för mänga 
arters del har lett tili sämre livsmöjlighe- 
ter.

Malet för naturvärden är att bevara natu
rens mängfald. Medien bestär av skydd 
av ursprungsnaturen genom inrättande 
av naturskyddsomräden, fredning av ho
tade arter och en tydligare inordning av 
naturvärdsmäl i planeringen av markan- 
vändning. Pä 7,6 procent (1 739 000 hek- 
tar) av landets skogs- och tvinmark gäl-

13. Hotade arter efter livsmiljö 1985,1990 och 1999 
(procent)

1985 1990 1999

Skogar 43,6 43,0 37,8
Myrar 5,7 4,9 4,3
Vattendrag 9,7 9,0 6,8
Stränder 7,0 8,2 10,7
Berg 9,5 9,3 8,3
Kalfjäll 9,3 4,1 4,2
Kulturmiljöer 8,3 21,4 27,9

14. Finansiering av naturskyddsomräden och 
naturskyddsprogram 1995-2001 (miljoner mark)

1995

BS

1996

BS

1997

BS

1998

BS

1999

BS

2000

SB

2001

BP

Förvärv av omräden 183 184 321 362 214 184 192
Köp av privatmarker 89 87 111 117 84 74 102
Markbyterr 87 80 110 150 70 60 50
Intakter av 
markförsäljning 7 17 100 95 60 50 40

Skötsel av omräden 75 69 75 75 82 83 78
Naturskyddsersättnlng 19 19 43 47 77 69 69
Forsskyddsersättnlng 35 45 25 45 10 9 5
Life (Natura) - 8 15 39 24 10 15

Totalt 312 325 479 567 407 355 359

BS = Statsbokslutet. SB = Statsbudgeten. BP = Budgetpropositionen. 
— = inte i bruk.

Figur 12. Naturskyddsprogrammens genomförandestatus pä privatmarker 1.1.2000
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ler ’’strikt” skydd eller krav pä försiktig av- 
verkning. Strikt skydd gäller pä 1 528 000 
hektar (6,6 procent) av all skogs- och tvin- 
mark. Av den egentliga skogsmarken är 3,6 
procent (714 3000 hektar) strikt skyddad. 
Nätverket av naturskyddsomräden har sedan 
slutet av 1970-talet kompletterats med natur- 
skyddsprogram för olika naturtyper. Det 
äldsta programmet, programmet för utveck- 
lande av nationalparks- och naturparksnätet, 
har tili största delar genomförts. Samman- 
lagt ca 1,4 miljoner hektar naturskyddsomrä
den har inrättats pä statens marker och pä 
privata marker. Ytterligare 1,4 miljoner hek
tar ödemarksomräden har skyddats i lag. De 
omräden som ännu inte har förverkligats 
omfattar ca 220 000 hektar programomräden 
samt vissa andra skyddsomräden, däribland 
de Natura 2000-omräden som förverkligas 
med stöd av naturvärdslagen. Enligt det to- 
talfinansieringsprogram som fastställts för 
naturskyddsprogrammens del är avsikten att 
naturskyddsprogrammen skall genomföras 
tili är 2004, medan finansieringen pga. pe- 
riodiseringen av köpesummorna sträcker sig 
tili är 2007.

Finlands och Sveriges förslag till Natura 
2000-omräden enligt det s.k. habitatdirekti- 
vet genomgick i april 1999 en första utvärde- 
ring beträffande de föreslagna omrädenas 
biogeografiska representativitet och relativa 
omfattning. Vid utvärderingen tillämpas en 
indelning av EU i sex biogeografiska regio- 
ner, enligt vilken största delen av Finland 
hör tili den boreala regionen och fjäll-Lapp- 
land tili den alpina regionen. I maj 1999 bad 
EU-kommissionen Finland komplettera sitt 
förslag tili Natura 2000-nätverk med nya 
omräden för 15 naturtyper och 17 arters livs- 
miljöer samt uppgifter om 6 naturtyper och 
19 arter pä redan föreslagna omräden. Komp- 
letteringen förutsätter hövande av dem som 
saken gäller samt beslut av statsrädet. Fin
land bereder sinä förslag tili nya omräden tili 
hösten 2000. Fas tvä av den biogeografiska 
utvärderingen av Finlands och Sveriges förs
lag avses bli genomförd under är 2000. Där- 
vid avgörs slutgiltigt vilken betydelse vart 
och ett av de föreslagna omräden har för att 
upprätthälla en gynnsam bevarandestatus för 
naturtyperna och artema inom hela EU-om- 
rädet.

Europeiska unionens habitatdirektiv och 
fägeldirektiv verkställs genom inrättan- 
det av ett sammanhängande nätverk av 
skyddade omräden, Natura 2000. I de- 
cember 1998 lämnade Finland sitt för
slag tili omräden enligt habitatdirektivet 
tili EU-kommissionen. Förslaget tili Fin
lands Natura 2000-nätverk omfattar to
talt 4,78 miljoner hektar. I förslaget in
gär 3,224 miljoner hektar statsägd mark, 
varav 41 000 hektar är icke ti di gare 
skyddad mark. Det justerade förslaget 
omfattar 324 000 hektar privat mark, 
varav 66 000 hektar är icke tidigare 
skyddad mark. Av dessa omräden har ca 
4 500 hektar skyddats 1999 med stöd av 
naturvärdslagen. Skyddet av ett Natu- 
ra-omräde kan genomföras pä olika sätt 
beroende pä bevarandestatus för omrä- 
dets naturtyper och arter. Det slutgiltiga 
beslutet om Natura 2000-nätverket fattas 
av EU-kommissionen.

15. EU-ländernas Natura-barometer 20.3.2000
Program
fö rs lag

A nta l
om räden

T o ta l;
area l
(km )

üppskattad
area l
(%)

Danmark Klart 194 10 259 23,8
Grekland Klart 234 26 522 20,1
Spanien Klart 867 88 076 17,4
Nederländerna Klart 76 7 078 17,0
Italien Klart 2 507 49 364 16,4
Finland Klart 1 381 47154 13,9
Luxemburg Klart 38 352 13,6
Portugal Klart 65 12150 13,2
Österrike Klart 113 9 450 11,3
Sverige Klart 1 919 46 300 11,3
Storbritannien Delvis klart 343 17 660 7,3
Frankrike Delvis klart 1 029 31 440 5,7
Irland Delvis klart 259 3 007 4,3
Belgien Delvis klart 102 913 3,0
Tyskland Delvis klart 1 126 10 956 3,0

Totalt 10 250 360 681 11,4
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Figur 13. Skogar och skogsskydd i vissa europeiska länder
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EU stöder naturvärds- och miljöprojekt som 
gynnar den gemensamma miljöpolitiken och 
miljölagstiftningen genom finansieringsord- 
ningen LIFE, som inrättades 1992. Budgeten 
för programmets tredje fas ären 2000-2004 
beräknas uppgä tili ca 640 miljoner euro, 
varav 47 procent inriktas pä naturvärdsända- 
mäl (delomrädet LIFE Nature) och ca 47 
procent pä nyskapande miljöteknologipro- 
jekt (delomrädet LIFE Environment). LIFE 
Nature är avsett för skydd av arter och natur- 
typer som anges i fägel- och habitatdirekti- 
ven, speciellt för förverkligandet av Natura 
2000-nätverket.

Är 1999 delade kommissionen ut totalt ca 
400 miljoner mark för olika LIFE Natu- 
re-projekt, varav drygt 27 miljoner mark 
gick tili Finland för sammanlagt sju olika 
projekt. Alit som allt erhöll Finland 180 mil
joner mark i LIFE Nature-finansiering för 
sammanlagt 25 olika projekt under ären 
1995-1999. Av LIFE Environment-finansie- 
ringen gick 9,9 miljoner euro (59,5 miljoner 
mark) till sammanlagt 27 projekt i Finland 
under perioden 1995-1999.

16. Program för totalfinansiering av naturskyddet 1996-2007 (miljoner mark)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Anslag 106 149 175 185 185 185 185 185 185 185 185
Ränteutgifter 0 9 12 15 12 10 10 10 10 6 3
Markbyten 
Intakter av

180 110 120 100 60 60 60 60 60 — —

markförsäljning 50 100 90 40 - - - - - - -
- =  inte i bruk.
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4 Industrin

Miljöskyddsstyrning
Industrins andel av Finlands nationalprodukt 
ökade under 1990-talet samtidigt som tjäns- 
te-, byggnads- och jordbrukssektorernas an- 
delar minskade. Snabbast var tillvâxten in- 
om elektronikindustrin, där Produktionen 
under 1990-talet ökade sjufalt tack vare sti- 
gande efterfrâgan pâ informations- och kom- 
munikationsteknik. Av industriproduktionen 
stod metall- och elektronikindustrin för 42,5 
procent, skogsindustrin för 20,9 procent och 
kemiska industrin för 10,5 procent âr 1999. 
Elektronikindustrin svarade för 34 procent 
av produktionsvärdet inom metall- och indust- 
risektorn âr 1999. Av exportens värde 1999 
stod metallindustrin för drygt 53 procent, 
skogsindustrin för inemot 29 procent, och 
kemiska industrin för inemot 10 procent.

Inom industrin har miljôskyddet redan blivit 
märkbart effektivare, och företagen gâr nu in 
för att ta i bruk System för miljöledning. 
EU:s direktiv om samordnade ätgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar 
skulle sättas i kraft i medlemsländema senast 
i Oktober 1999. Direktivet betonar företa- 
gens skyldighet att utnyttja ”bästa tillgängli- 
ga teknik” (BAT) i processer och övrig verk- 
samhet. I Finland har kravet pâ bästa till- 
gängliga teknik tagits in i den nya 
markanvändnings- och bygglagen 
samt i avfalls- och havsskyddsla- 
garna. Ett avsevärt förenhetligande 
av miljörättsomrädet har skett ge- 
nom att centrala bestämmelser om 
förebyggande av förorening har 
sammanförts i en ny miljöskyddslag.
Den nya miljöskyddslagen och -för- 
ordningen innehâlier krav pâ miljö- 
tillstand för verksamhet som med- 
för risk för förorening av miljön. 
Avgifterna för miljötillständ har 
höjts sä att de motsvarar den arbets- 
mängd som krävs för att bereda och 
behandla tillständen.

17. Exempel pâ miljötillständsavgifter fr.o.m. 
1.3.2000 (mark)

Cellulosafabrik 200 000
Gödselfabrik 180 000
Metalifabrik 180 000
Flygplats 130 000
Järn-, stäl- eller järnlegeringsfabrik 130000
Kärnkraftverk eller motsvarande 130 000
Gruvdrift 100 000
Pappers- eller kartongfabrik 100 000
Hamn-, lastnings- e ller lossnlngskaj 70 000
Fiskodlingsanläggnlng 20 000
Kvarn eller motsvarande llte t vattenkraftverk 10 000
Brygga med över 50 bätplatser 5 000
Bro eller transportör 3 500

Miljöskyddets utveckling
Miljöskyddsinvesteringama stod för sju pro- 
cent av industrins totala investeringar 1997. 
Ären 1992 och 1993 var miljöskyddets andel 
av industrins totala investeringar ca tio pro- 
cent, 1994 under sex procent, 1995 och 1996 
inemot sju procent. Av miljöinvesteringama 
1998 användes 36 procent för luftvärd, 40 
procent för vattenskydd och 22 procent för 
avfallshantering samt skydd av jordmánen 
och grundvattnet.

18. Miljövärdsutgifterna inom industrin 
(miljoner mark)

1992 1993 1 3 9 4 1995 1996 1997 1998

Energi- och vattenför- 
sörjnlng 819 939 418 276 406 601 235
Skogsindustri 990 940 932 1 371 1 311 998 1 168
Kemlsk Industri och 
minerallndustri 497 642 428 602 670 764 598
Metallindustri 530 332 449 564 723 565 731
Annan industri 350 274 285 300 309 399 440
Totalt 3196 3124 2 512 3113 3 418 3 327 3172

varav
Investeringar 1841 1614 10 22 15 38 / 714 13 97 1 115
Verksam hetsutg ifter 13 55 15 10 1491 1 5 7 5 1 704 19 30 2 0 5 7

Obs! Statistikföringsgrunderna har ändrats. 1998 ârs industribranschvisa uppgifter är 
inte direkt jämförbara med tidigare uppgifter.
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19. Miljösystem ii användning i Europa 1.2.2000
EMAS ISO 14001

Tyskland 2 400 1 900
Österrike 240 223
Sverige 173 956
Danmark 116 350
Storbritannien 73 1 014
Norge 63 119
Spanien 47 463
Frankrike 35 443
Finland 30 330
Nederländerna 26 582
Italien 25 346
Belgien 9 130
Irland 7 96
Portugal 2 15
Luxemburg 1 6
Grekland 1 10
Island 0 1
Liechtenstein 0 5

Totalt 3247 6 987

Ar 1998 antogs ett vattenskyddsprogram 
fram till ar 2005 och i mars 2000 ett atgards- 
program, i vilka ingar krav pa betydande ut- 
slappsreduktioner fran industrins sida. Kra- 
ven riktas sarskilt mot skogsindustrin. Malet 
ar att till ar 2005 reducera fosfor- och kva- 
veutslappen med 50 procent fran 1995 ars 
niva, och att minska den kemiska syrefor- 
brukningen med 45 procent. Kraven pa en 
minskning av krom-, olje-, nickel-, koppar- 
och zinkutslappen med 55-90 procent forut- 
satter att behandlingen av avloppsvatten for- 
battras speciellt inom den kemiska industrin 
och metallindustrin. Ar 1999 var industrins 
fosforutslapp 25 procent, kvaveutslapp fern 
procent, och den kemiska syreforbrukningen 
20 procent lagre an 1995. Zinkutslappen ha
de redan minskat till malnivan for ar 2005. 
Oljeutslappen hade minskat med 40 procent, 
medan malet ar 55 procent.

Frivilliga miljoledningssystem infordes i allt 
storre utstrackning inom industrimiljoskyd- 
det under 1990-talet. En viktig faktor i denna 
utveckling ar den allt storre betydelse som 
tillmats relationema till olika kund- och int- 
ressentgrupper. Samtliga organisationer har 
haft mojlighet att tillampa det intemationella 
miljosystemet ISO 14001 sedan hosten

1995, och redan vären 1996 ansiot sig de 
första företagen tili EMÄS, EU:s frivilliga 
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning 
för industriföretag. Den planerade revide- 
ringen av EMAS-systemet är 2000 föregäs 
av en nationell EMAS-provregistrering. Ge- 
nom provregistreringen ges även andra än 
industriföretag möjlighet att ansluta sig tili 
EMAS-systemet. I Finland har redan 350 fö- 
retag ISO-miljöcertifikat och 30 företag 
EMAS-certifikat.

Skogsindustrin
Finlands andel av världens skogsindustripro- 
duktion är fern procent, och andelen av den 
världsexporten är 10 procent. Av Finlands 
Produktion pä 12,9 miljoner ton papper och 
kartong 1998 gick 90 procent pä export. 
Skogsindustrins Produktion av papper och 
andra skogsindustriprodukter har varit re- 
kordstor de senaste ären. Är 1999 var pro- 
duktionstillväxten 2,5 procent jämfört med 
är 1998. Kapacitetsutnyttjandet inom pap- 
persindustrin var i genomsnitt 93 procent 
1998, men i mars 1999 redan 99 procent pga. 
den ökande efterfrägan. Trots detta künde 
skogsindustrins miljöeffekter fortfarande 
hällas under kontroll 1999, och flera slag av 
utsläpp künde rentav minskas.

Miljöledningen blev pä 1990-talet en del av 
skogsindustriföretagens normala verksam- 
het. Sä gott som varje skogsindustriföretag 
har numera ett miljöledningssystem och 
publicerar en miljörapport i samband med 
sin ärsberättelse. Trots att 1990-talet innebar 
en trefaldig omsättningsökning för de finska 
skogsföretagen och en ökning av pappers- 
produktionen med 45 procent, cellulosapro- 
duktionen med 35 procent och sägvarupro- 
duktionen med 45 procent, minskade utsläp- 
pen av organiska klorföreningar samtidigt 
med 90 procent, den biologiska syreförbruk- 
ningen med 80 procent och den kemiska sy- 
reförbrukningen samt utsläppen av suspen- 
derade ämnen och fosfor med 50 procent. 
Under 1990-talet minskade svavelutsläppen 
med 85 procent, och utsläppen av illaluktan-
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Figur 14. Massa- och pappersindustrins produktion och vattendragsbelastning (1990=100)
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de reducerade svavelföreningar med 80 pro- 
cent. Däremot förblev utsläppen av kväve- 
oxider oförändrade under hela 1990-talet.

En fortsatt förbättring av miljöskyddet och 
en minimering av utsläppen inom skogsin- 
dustrin förutsätter att heia produktionspro- 
cessen är under kontroll. Vid utvecklingen 
av cellulosa- och pappersindustrins proces
ser eftersträvas ett sparsamt bruk av räämen 
säsom trä, vatten, kemikalier och pigment. 
Âr 1999 använde skogsindustrin totalt 68 
miljoner kubikmeter fast mätt trä. Av träma- 
terialet kom 72 procent frân privatskogar, 
sex procent frân statens skogar, fyra procent 
frân bolagens egna skogar, och 18 procent 
importerades. Skogsindustrin använder inte 
importträ som importerais till Finland frân 
s.k. kontroversiella omrâden. Sâ gott som 
allt importträ omfattas av ISO:s kvalitets- 
och miljôcertifiering.

Skogsindustrin använde 1999 sammanlagt
26,1 terawattimmar el, vilket utgjorde 62 
procent av industrins och 34 procent av hela 
landets elkonsumtion. Av elektriciteten be- 
stod 11,4 terawattimmar av egen Produktion, 
och ca 14,7 terawattimmar av inköp frân ut- 
omstâende. Skogsindustrins bränsleanvänd- 
ning var totalt 267 petajoule, motsvarande 
64 procent av hela industrins bränsleanvänd-

ning. Det viktigaste bränslet utgörs av trä, 
vilket utnyttjas i form av bark och flis samt 
svartlut frän cellulosaindustrin. Träet stär för 
över 70 procent av bränsleanvändningen i 
skogsindustrins fabrikskraftanläggningar.

Miljöinvesteringarna utgjorde nio procent av 
massa- och pappersindustrins alla investe- 
ringar 1999, vilket innebär en Uten minsk- 
ning jämfört med det föregäende äret. Av de 
miljöinvesteringar som gjordes 1999 gällde 
största delen luftvärden. Pä främsta plats 
stod behandlingen av illaluktande gaser. Pä 
flera fabriker vidtogs även ätgärder för ef- 
fektivare energianvändning. Inom vatten- 
skyddet gällde investeringama speciellt re- 
ducering av vattenanvändningen genom ef- 
fektivare äteranvändning och bättre kontroll 
pä vattenanvändningen. Vidare vidtogs ät
gärder för effektivare massatvättning, och 
blekningen utvecklades genom inrättande av 
syrgasanläggningar. Inom avfallshanteringen 
läg tyngdpunkten pä reduktion av mängden 
soptippsavfall och effektivare avfallssorte- 
ring och ätervinning.

Returpapper och returkartong är ett viktigt 
rämaterial för pappersindustrin. Använd- 
ningen av returfiber ökar snabbt i heia värl- 
den och beräknas 2010 stä för ca hälften av 
allt rämaterial för pappersframställning. En-
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Figur 15. Massa- och pappersindustrins produktion samt utsläpp tili luft (1990=100)

ligt det principbeslut som statsrâdet fattade 
âr 1998 bör pappersinsamlingen effektivise
ras sâ att minst 70 procent av returpappret âr 
2000 i första hand âtervinns som rämaterial, 
och att ätervinningen tili âr 2005 omfattar 
minst 75 procent av alla pappersprodukter 
som säljs i Finland. Âr 1999 insamlades 
717 000 ton returpapper, vilket motsvarade 
63 procent av slutförbrukningen av papper 
och kartong i Finland. Globalt sett är insam- 
lingsgraden i medeltal 40 procent. Finland 
importerade ocksä avfallspapper för fram- 
ställning av returfiber. Returpapper utnyttja- 
des främst för framställning av tidningspap- 
per, olika slag av kartong samt mjukpapper.

Den kemiska industrin
Finlands kemiska industri utgör en viktig 
produktionsbransch, bäde som producent av 
slutprodukter för konsumentsektom och 
framför allt som producent av insatsvaror för 
den övriga industrin. Mänga farliga ämnen 
som används och förädlas inom den kemiska 
industrin kan emellertid redan i smä mäng- 
der fä avsevärda effekter pä miljön, vilket 
framhäver behovet av ett pälitligt och hel- 
täckande miljöskydd. Största delen av den 
kemiska industrins miljöskyddsinvesteringar 
gäller fortfarande yttre miljöskyddsätgärder

för traditionell utsläppsrening. De process- 
tekniska investeringama i branschens är än- 
nu av ringa omfattning. Trots det har den ke
miska industrin lyckats reducera vissa av si- 
na utsläpp tili vatten och luft. Därtill har av- 
fallsmängden minskat sedan 1994.

Den kemiska industrin har pä frivillig väg 
förbättrat miljöskyddet och arbetssäkerheten 
inom ramen för det intemationella program- 
met Ansvar för morgondagen. Sammanlagt 
118 finska företag, motsvarande över 80 
procent av den kemiska industrins Produk
tion, hade anslutit sig tili programmet i maj 
1999. Är 1998 deltog 105 företag i program
met. Av företagen var 69 certifierade enligt 
ISO:s miljö- eher kvalitetsstandard. I tolv av 
företagen höll man pä att bygga upp ett 
ISO-system. EMAS-systemet var i bruk i fy- 
ra och under uppbyggnad i ett av företagen.

Under de senaste tio ären har de företag som 
deltar i programmet lyckats halvera sina ut
släpp tili vatten och luft i förhällande tili Pro
duktionen. I förhällande tili företagens Pro
duktion har sulfatutsläppen tili vatten mins
kat med 62 procent, fosforutsläppen med 16 
procent, kväveutsläppen med 45 procent, 
kvicksilverutsläppen med 85 procent, kad- 
miumutsläppen med 61 procent och blyuts- 
läppen med 98 procent sedan 1988.
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Figur 16. Insamlingen av returpapper i olika europeiska länder 1998 (i procent)
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20. Utsläpp frän oljeraffinering och 
petrokemisk industri (ton)

1995 1997 1999

Flyktiga kolväten 4 745 4 873
Kväveoxider 2 287 2 985 2793
Svaveldioxid 4 536 3 069 2 848
Oljeutsläpp t i l i  vatten 7 5 4

.. = uppgift saknas.

Metallindustrin
Produktionsvolymen inom metallframställ- 
ning har ökat stadigt efter början av 1990-ta- 
let, medan tillverkningen av elektroniska 
och eltekniska produkter ökat näräpä femfalt 
jämfört med periodens början. Elektroniska 
och eltekniska produkter svarade för 43 pro
cent av produktionens bruttovärde inom me- 
tall- och elektronikindustrin 1998, tillverk
ningen av maskiner och metallvaror för 41 
procent, och framställningen av metaller för 
15 procent. Största delen av metallindustrins 
skadliga miljöeffekter uppstär vid framställ
ningen av metaller i samband med förädlingen 
av naturresurser för användning inom den 
övriga industrin.

Ifräga om metaller är Finland självförsörjan- 
de bara beträffande krom och zink. De kända 
tillgängama pä övriga malmer är pä väg att 
uttömmas. Finlands berggrund beräknas 
emellertid erbjuda en betydande potential för 
nya metallmalmsfynd. Eftersom Finland har 
en synnerligen modern och konkurrenskraf- 
tig metallindustri, är det troligt att metallfö- 
rädlingen kommer att fortsätta ännu längt 
framöver, även om den i stör utsträckning 
kommer att vara beroende av utländskt rä- 
material och ätervinning. I Finland beräknas 
järn- och stälskrotanvändningen uppgä tili 
90 procent, om man beaktar ätervinnings- 
skrotet inom industrin. Genom utveckling av 
produktionsprocesserna har Finland nätt 
världstoppen i fräga om effektiv rämaterial- 
och energianvändning och utsläppsreduktion 
vid framställningen av metaller.

Metaller är sä gott som fullständigt ätervin- 
ningsbara, varför en omfattande metalläter- 
vinning minskar behovet att bryta tidigare 
orörda malmtillgängar. Stäl är volymmässigt 
sett världens mest ätervunna material. Den 
ärliga stälätervinningen överstiger den 
sammanlagda ätervinningen av samtliga and- 
ra material. Är 1997 användes ca 360 miljo-
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Figur 17. Specifika mängder koldioxidutsläpp frán metallförädling 
(kg koldioxid per ton framställd

i lR ä m a te r ia l ■  E ne rg ifö rb rukn ing

ner ton skrot vid framställningen av världens 
totala stälproduktion om 799 miljoner ton, 
vilket innebär att inemot hälften av allt stäl 
framställdes av âtervunnet râmaterial. Äter- 
vinningsbaserad stälproduktion är därtill i 
regel miljövänligare än motsvarande Pro
duktion baserad pä oanvända naturresurser. 
Vid stälframställning ur skrot är energian- 
vändningen per producerad enhet ca 58 pro- 
cent mindre än vid utnyttjande av oanvända 
räämnen. Även âtervinning av aluminium

21. Utsläpp inom framställningen av metaller
1990 1995 1996 1997 1999 1999

Produktionsvolym 100,0 129,1 136,6 144,1 151,9 157,9

Utsläpp tili lüften (tusen ton)

Svaveldioxid 21,8 8,1 8,1 7,5 7,6 7,9
Kväveoxider 3,7 3,2 3,1 3,5 3,5 4,0

Utsläpp till vatten (ton)

Kväve 684,8 420,6 449,3 421,6 526,0 493,4
Krom 1,9 3,5 2,3 3,9 4,2 5,8
Nickel 20,2 11,4 6,0 10,3 6,8 9,3
Koppar 6,5 8,2 8,7 8,9 6,8 8,7
Zink
jMOHKMMWWMMHeoMMMWKMOWMMMweMCM

17,1 10,7 9,9 9,4 6,9 7.6

ger stora energiinbesparingar. Aluminiets 
egenskaper gär inte förlorade vid âtervinning, 
och smältning av ätervinningsaluminium 
förbrukar bara fern procent av den energi 
som krävs för att framställa motsvarande 
mängd aluminium ur bauxit.

Metallframställning kräver mycket energi 
och ger upphov tili skadliga utsläpp tili luft. 
I Finland har man inom metallframställning- 
en ästadkommit märkbart effektivare râma
terial- och energianvändning och betydande 
utsläppsminskningar genom utveckling av 
produktionsprocessema. Femtio procent av 
allt koppar i världen framställs med den 
finska flamsmältningsmetoden, som mini- 
merar det yttre energibehovet och medger 
effektiv uppsamling av svavelgas. Metall- 
industrins miljöinvesteringar i produktions- 
processen översteg 1996 för första gängen 
anskaffningarna av traditionell teknik för ut- 
släppsrening. Största delen av metallindust- 
rins luftvärdsinvesteringar gäller uppsamling 
av partikel- och dammutsläpp. Investering- 
ama i vattenskydd avser att minska avlopps- 
vattenbelastningen genom utveckling av 
produktionsprocesser och reningsmetoder. 
Investeringarna i avfallshantering avser att 
minska avfallsmängdema samt öka ätervin-
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ningen och äteranvändningen. Inom metall- 
framställningen utvecklas miljöskyddet ge- 
nom miljöledningssystem och system för 
livscykelanalys. Inom tillverkningen av 
elektroniska och eltekniska produkter har det 
investerats i ätgärder för att upphöra med an- 
vändningen av CFC-föreningar, och i ut- 
vecklingen av skrotinsamling och -ätervin- 
ning.

Avfallshanteringen
Árligen uppstár sammanlagt ca 65-70 miljo- 
ner ton avfall i Finland. Den totala avfallsvo- 
lymen inkluderar en statistiskt uppskattad 
mängd avfallsmaterial frán primárproduktio- 
nen (med undantag för avverkningsspill som 
blir kvar i skogen).

Ca 95 procent av avfallet uppstár inom pro
duktiv verksamhet. De största avfallsmäng- 
derna uppstár inom industrin, jordbruket och 
byggverksamheten. Avfallet frán industriell 
verksamhet bestár av avfall frán tillverk- 
ningsindustri, gruvor och mineralbrott samt 
energi- och vattenförsörjning. Inom bygg
verksamheten bestár en stor del av avfallsvo- 
lymen av de stora jordmassor som uppstár 
vid byggande. Jordbruksavfallet bestár av 
djurspillning, som áteranvánds till 90 pro
cent.

22. Avfallsmängderna i Finland 1997 (tusen ton)
A vfa llsm ängd U tny ttja t

Fast kommunalt avfall 2 510 36%
Hushällsavfall 1 000
Avloppsslam 136 61 %
Riskavfall 470
Industriavfall 16 000 62%
Avfall frán energi- och vatten
försörjning 1 332 66 %
Mineralbrytn ingsavfall 21 000
Jordbruksavfall 21 500 90%
Bygg- och rivningsavfall 1 100

'-■■«VSW X MR) A-v

.. = uppgitt saknas.

Industriavfallet uppgick 1997 till 16 miljo- 
ner ton, medan motsvarande mángd ár 1992 
var 15,4 miljoner ton. I denna siffra ingár 
utover fast avfall aven avloppsvatten, 
emulsioner och slam. Mest avfall uppstár 
inom massa- och pappersindustrin, den me- 
kaniska skogsindustrin, metallindustrin och 
den kemiska industrin. Óver en tredjedel av 
industriavfallet bestár av massa- och pap- 
persindustrins trá- och barkavfall, vilket nu
mera effektivt átervinns i industriprocesser 
och energiproduktion. Ár 1997 utnyttjades 
4,5 miljoner ton industriavfall som materia 
och 5,4 miljoner ton som energi, medan 4,1 
miljoner ton hamnade pá avstjálpnings- 
platsen.

Finland har i avsikt att effektivisera átervin- 
ningen av avfall gátt in for principen om pro- 
ducentansvar. Principen innebár att framstál- 
laren av en produkt aktivt deltar i ordnandet 
av hanteringen av det avfall som produkten i 
sinom tid ger upphov till. Producentansvar 
gáller redan i frága om kasserade bildáck, re- 
turpapper och forpackningsavfall. Under 
Finlands EU-ordforandeskap uppnáddes en 
gemensam stándpunkt till forverkligandet av 
avfallshantering for skrotbilar i enlighet med 
principen om producentansvar. EU-parla- 
mentet och ministerrádet antog i juli 2000 
forslaget till direktiv i saken. Enligt direkti- 
vet skall bilproducenter betala alia eller en 
betydande del av de kostnader som ásamkas 
av tillvaratagandet av skrotbilar. Producen- 
tansvaret gáller frán borjan av ár 2001 alia 
nya fordon som sálts 2001 eller señare. Frán 
borjan av ár 2007 utvidgas producentansva- 
ret att galla aven fordon sálda fore 2001.
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5 Energiförsörjningen

Energiproduktionen
Finlands totala energianvändning uppgick 
1999 tili 31,3 miljoner ton oljeekvivalenter, 
varav oljan stod för 28 procent, kolet för 11, 
naturgasen för 11, kärnkraften för 18 och 
torven för fem procent. Inhemska energikäl- 
lor stär för 29 procent av energin, och träba- 
serade energikällor för 20 procent. I Finland 
är energianvändningen per capita stor pga. 
nordligt läge, stört vintertida uppvärmnings- 
behov, industridominerad näringsstruktur, 
gles bebyggelse och länga transportavständ. 
Energianvändningen per BNP var störst 
1993, varefter ekonomins energiintensitet har 
minskat. Sedan 1998 har även smäförbrukare 
kunnat konkurrensutsätta sin elanskaffning. 
Konkurrensen har sänkt elpriset inkl. skatt 
med 2-6 procent, vilket har fätt elbolagen att 
söka minska sinä driftskostnader genom ef- 
fektivare elupphandling och -försäljning och 
ändrad ägarstruktur.

Totalt användes 77,9 terawattimmar energi i 
Finland ár 1999, vilket innebar en ökning 
med 1,6 procent jämfört med foregáende ár. 
Kärnkraften stod för 22 terawattimmar (28 
procent av elanvändningen) och vattenkraf- 
ten för 12,6 terawattimmar (16,2 procent) av 
elproduktionen 1999. Trettiotvá procent av 
elektriciteten producerades i kombinerad el- 
och värmeproduktion. Nettoimporten av el 
stod för 14,6 procent (11,4 terawattimmar). 
Av elanvändningen stod industrin för 54,6 
procent (42,5 terawattimmar), hushállen och 
jordbruket för 24,7 procent, samt tjänste- 
sektom och offentliga sektom för 17,2 pro
cent. Elanvändningens tillväxt 1997 och 
1998 överträffade förhandsprognosema.

23. Totalförbrukningen av energi 1999
Pata jou le  (PJ) %

Industri 503 50
Uppvärmning 225 22
Trafik 166 16
Övrig 124 12

Totalt 1019 100

Figur 18. Total energiföbrukningen per BNP-enhet i vissa länder 1997
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Enligt energisektoms centralforbunds (Finergy) 
prognos kommer Finlands elanvandning att 
oka med 25 procent till ar 2015, vilket inne- 
bar att den totala anvandningen da skulle 
uppga till 97 terawattimmar. Handels- och 
industriministeriet kommer fram till ungefar 
samma siffror i sitt basscenario. Finlands 
gallande energistrategi raknar med att elan- 
vandningen ar 2015 ar ca 92 terawattimmar. 
For att fa ned anvandningen till denna niva 
fran basscenarienivan kravs omfattande 
energibesparingsatgarder och styrning av 
energianvandningen i form av bl.a. hojda 
skatter och skarpta normer. Finergys prog
nos utgar fran att energianvandningen okar i 
takt med okande industriproduktion, mins- 
kande familjestorlek och okat inkop av hem- 
elektronik. Speciellt skogsindustrin, som 
konsumerar mycket energi, beraknas oka sin 
energianvandning.

Anvandningen av fossila bränslen
En betydande del av energiproduktionens 
skadliga miljöeffekter beror pä användningen 
av fossila bränslen. Den allt intensivare an
vändningen av fossila bränslen förorsakar 
avsevärda miljöskador och hotar pâ mänga 
hall att överstiga naturens förnyelseförmäga

och bärkraft. Utifrán dagens kunskapsläge är 
en uttömning av de fossila energitillgángar- 
na inte att vänta under de närmaste ärtionde- 
na. De nu kända fossila bränsletillgangarna 
väntas trygga oljetillgängen de närmaste 40 
áren, naturgasen de närmaste 55 áren och 
tillgängen pá kol de närmaste 200 áren.

Världsmarknadspriset pá olja har stigit de 
señaste áren pga. det minskade utbudet och 
den ökade efterfrágan. Ráoljepriset Steg i 
mars 2000 tili över 32 dollar per fat. Realpri- 
set pá ráolja sjönk ännu i slutet av 1990-ta- 
let, dä utbudet av olja klart översteg efterfrä-

24. Totalförbrukningen av olja, kol och naturgas 
i Finland

Olia 
mn ton

Kol
ran to n  i

N aturgas 
1030 m n m 3

1973 12,3 4,0 _
1980 11,0 6,7 0,9
1985 9,2 6,4 0,9
1990 9,0 6,2 2,5
1995 8,2 6,1 3,3
1996 8,5 7,6 3,4
1997 8,4 7,0 3,4
1998 C

O
V

j 5,7 3,9
1999*) 8,7 5,6

J J 1 
to

 
C

O

- =  inte ¡ bruk. *) = preliminar uppgift.

Figur 19. Utvecklingen av det reellä världsmarknadspriset pà olja (US dollar per fat)
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gan, och lag 1998 som lägst under 10 dollar i 
1996 ärs priser. Sä lägt har realpriset inte va- 
rit sedan tiden före den första oljekrisen är 
1973. Varldsproduktionen av olja uppgick 
1999 till 3,45 miljarder ton.

Finlands oljekonsumtion var som störst un
der 1970-talet, dä den uppgick till 10-12 
miljoner ton per är. Oljekonsumtionen mins- 
kade snabbt under 1980-talet, och hade pä 
1990-talet sjunkit till under nio miljoner ton 
per är. Konsumtionen av bensin och smörj- 
medel fortsatte att minska 1999, medan kon- 
sumtionen av övriga oljeprodukter ökade.

Drivhusgaser
Till de största miljöeffekterna av fossila 
bränslen hör uppkomsten av s.k. drivhusga
ser och uppvärmningen av klimatet. Vid kli- 
matkonferensen i Kyoto i december 1997 
uppnäddes överenskommelse om minskning 
av utsläppen av drivhusgaser, och vid 
EU-ländemas miljöministermöte i Luxem
burg i juni 1998 fastställdes fördelningen av 
ätagandena inom EU. Vid Luxemburgmötet 
förband sig Finland att minska sina utsläpp 
av drivhusgaser tili 1990 ärs nivä tili 
2008-2012. Kyotoprotokollet fastställer re- 
duktionsmäl för koldioxid samt metan 
(CH4), dikväveoxid (N,0), fluorkolväten 
(HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavel- 
hexafluorid (SF6), vilka alia har större driv- 
huseffekt än koldioxid. Uttryckt i koldioxi- 
denheter är metanets drivhuseffekt 20 ganger, 
dikväveoxidens över 300 gänger, och de tre 
övriga gasernas tusen gänger större än kol- 
dioxidens drivhuseffekt.

Är 1999 var koldioxidutsläppen frän Fin
lands energiproduktion totalt 56 miljoner 
ton, 1,4 miljoner ton mindre än äret innan. 
Är 1999 översteg emellertid koldioxiduts
läppen jämförelsenivän 1990 med 2,1 pro- 
cent. Enligt en preliminär uppskattning kom- 
mer Finlands utsläpp av drivhusgaser att öka 
med 20 procent jämfört med 1990 ärs nivä, 
dvs. frän ca 75 miljoner ton koldioxidekvi- 
valenter tili ca 90 miljoner ton tili är 2010,

om inte ytterligare reduktionsätgärder vidtas 
utöver de redan beslutade. De största utma- 
ningarna utgörs av den växande elkonsum- 
tionen och trafiken. Inom ramen för det na- 
tionella klimatprogrammet överväger man 
för närvarande vilka ätgärder som bör vidtas 
för att minska utsläppen av drivhusgaser.

25. EU-ländernas utsläpp av drivhusgaser 
(koldioxidekvivalenter) och reduktions- 
átagande till 2008-2012

utsläpp
1998 
mn ton

Förändring
áren
1990-1998

Reduktions
mal
2008-2012

Luxemburg 6 -5 9  % -28 ,0  %
Tyskland 1 022 -1 6 % -2 1 ,0 %
Danmark 76 9 % -2 1 ,0 %
Österrike 80 6 % -1 3 ,0 %
Storbritannien 663 -1 0 % -1 2 ,5 %
Belgien 145 7 % -7 ,5  %
Italien 540 5% -6 ,5  %
Nederländerna 230 8 % -6 ,0  %
Frankrike 551 1 % 0,0 %
Finland 76 1 % 0,0 %
Sverige 71 2 % 4,0 %
Irland 64 19% 13,0%
Spanien 370 20% 15,0%
Grekland 120 14% 25,0 %
Portugal 74 18% 27,0 %

Totalt 4 046 - 2 % -8 ,0  %

26. Finlands utsläpp av växthusgaser 
(miljoner ton koldioxidekvivalenter)

1990 1995 1996 1997 1998 1999

Koldioxid (C02) 60,8 62,2 68,4 66,2 64,0 64,0
Metan (CH4) 6,1 4,7 4,5 4,4 4,2 4,4
Dikväveoxid (N20) 8,3 7,8 7,9 8 7,9 7,7
Övriga (SF6, HFC, PFC) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8

Totalt 75,2 74,7 81,0 78,7 76,3 76,9
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Figur 20. Finlands koldioxidutsläpp frän fossila bränslen och torvbränning (miijoner ton)
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Luftföroreningar och surt nedfall
I Finland förekommer försurning av jordmä- 
nen och vattendragen pä de mest utsatta och 
kraftigast belastade omrädena. Det sura ned- 
fallet kommer främst frän svaveldioxid- och 
kväveoxidutsläpp, som till stör del förorsa- 
kas av energiproduktionen. Är 1998 uppgick 
Finlands totala svaveldioxidutsläpp tili 89 
600 ton, vilket innebar en minskning med 85 
procent frän 1980 ärs nivä. Utsläppsminsk- 
ningen beror bl.a. pä förändrad energipro- 
duktionsstruktur, minskad användning av 
tung brännolja (tjockolja), sänkta bränsle- 
svavelhalter samt förbättrad processteknik. 
Finlands svaveldioxidutsläpp per BNP ligger 
ungefär en tredjedel under medeltalet för 
OECD-Europa. Av utsläppen kom 28 pro
cent frän el- och värmeproduktionen och 37 
procent frän industrin. Ca 12 procent av sva- 
veldioxidnedfallet kommer frän inhemska 
källor. Av Finlands utsläpp av svaveldioxid 
sprids 68 procent utanför landets gränser. 
Finland uppnädde redan 1994 de mälsätt- 
ningar som uppställts tili är 2000 i det andra 
svavelprotokollet, vilket undertecknades i 
Oslo.

De totala utsläppen av kväveoxider uppgick 
i Finland tili ca 252 000 ton 1998, en minsk
ning med inemot 15 procent jämfört med är 
1980. Trafiken stod för 64 procent av ut
släppen och energiproduktionen för 29 pro
cent. Finlands kväveoxidutsläpp per BNP är 
relativt höga, ca 70 procent över medeltalet 
för OECD-Europa. Ca 16 procent av kväve- 
oxidnedfallet kommer frän inhemska källor. 
Av Finlands utsläpp av kväveoxider sprids 
81 procent utanför landets gränser. Finland 
har uppnätt Sofiaprotokollets mälsättning,

27. Ursprungetför sura nedfall i Finland 1997 
(procent)

Svavel Kväve

Finland 12 10
Västeuropa 10 36
Ryssland 26 6
Baltikum 5 3
Övriga Osteuropa 7 6
Annan (bakgrundsnedfall) 40 29

Totalt 100 100
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enligt vilken utsläppen skulle minskas tili 
1987 ärs nivä före är 1994. EU antog i juni 
2000 ett direktiv om minskning av utsläppen 
frän stora förbränningsanläggningar. Direk- 
tivet beaktar kraven pä BAT och fastställer 
nya gränsvärden för nya gasturbiner.

Det sura nedfallet har ästadkommit skador 
pä mänga fiskbeständ i Finland, och skador 
har konstaterats i ca 2000 sjöar i södra och 
mellersta Finland. Under de allra senaste 
ären har man emellertid kunnat se tecken pä 
att sjöarna häller pä att äterhämta sig, tack 
vare minskad luftburen belastning. Sjöamas 
sulfathalter minskar i södra och mellersta 
Finland, och sjöamas förmäga att neutralise- 
ra syra har blivit märkbart bättre de senaste 
tio ären. Trots den positiva utvecklingen 
överskrids gränsen för kritisk belastning än- 
nu är 2000 i vissa delar av Finland. Sjöarna 
visar tydliga tecken pä äterhämtning även i 
andra delar av Europa, där det sura nedfallet 
har minskat med 30-40 procent sedän 
1980-talet. I Nordamerika gär äterhämtningen 
i sjöarna längsammare, och läget där pämin- 
ner om tillstandet i Norden pä 1980-talet.

Pä mänga orter i Finland konstaterades lin- 
drigt försänkta pH-värden i grundvattnet 
speciellt under 1970- och 1980-talet. Även 
brunnsvattnets buffringsförmäga har försäm- 
rats. Under de senaste ären verkar försur- 
ningen av grundvattnen ha avstannat. För- 
surningen utgör ätminstone inte under de 
närmaste ären nägot större hot mot skogar- 
nas hälsa. Pä längre sikt kan dock Situatio
nen förändras, om inte nedfallet kan fäs ned 
tili nivän för kritisk belastning i heia landet.

28. Mottagare av Finlands nedfall 1997 (procent)
Svavel Kväve

Finland 22 12
Västeuropa 7 8
Ryssland 18 24
Baltikum 3 3
Övriga Osteuropa 3 4
Annan (bakgrundsnedfall och hav) 47 49

Totalt 100 100

Figur 21. Finlands svavelsutsläpp (tusen ton svaveloxid)
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Figur 22. Finlands utsläpp av kväveoxider (tusen ton)

350

I I I I I I I I I I I !
n u u u n n n r i L ..

1 1 1 1 1 1 1  r m .

ö

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999p

IV äg tra fik  ü  Övrig trafik l lE n e rg i i  Industri I  Totalt

O b s ! G ru n d e rn a  fö r  b e rä k n in g  a v  u ts lä p p  h a r  ä n d ra ts . U p p g ifte rn a  fö r  ä re n  199 2 -19 9 9
ä r  in te  d ire k t  jä m fö rb a ra  m e d  t ld ig a re  u p p g ifte r . p =  p re l im in ä r  u p p g if t

29. EU-ländernas svaveldioxid-, kväveoxid- och ammoniakutsläpp 1996 och utsläppstak 2010 
(tusen ton)

S vave ld iox id  ($ 0 ;)____________ Kväveoxider jN 0 ; ekv.) Am m on iak (NH3)

U tsläpp U ts läppstak Utsläpp U tsläppstak Utsläpp U tsläppstak

Spanien 1 685 746 1 203 847 381 353
Storbritannien 2 025 585 2018 1 167 319 297
Tyskland 1 543 520 1 887 1 051 649 550
Ita lien*) 1 322 475 1 768 990 461 419
Frankrike 947 375 1 695 810 668 780
Grekland 543 523 374 344 107 73
Belgien 242 99 330 176 97 74
Portugal*) 373 160 407 250 97 90
Irland 147 42 121 65 128 116
Danmark 181 55 291 127 99 69
Nederländerna 135 50 486 260 146 128
Finland 105 110 267 170 35 31
Sverige 78 67 301 148 61 57
Österrike 52 39 161 103 76 66
Luxemburg 8 4 22 11 7 7

EU-15 9 386 3 842 11 332 6 519 3 331 3110

*) =utsläppuppgifter för är 1995.
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Ozoneti atmosfären
Till de stora globala miljöproblem sora för- 
orsakas av utsläppen tili luft hör utöver kli- 
matförändringen och försurningen även höj- 
da halter av marknära ozon och nedbrytnin- 
gen av ozonskiktet i stratosfären. Uttunningen 
av ozonskiktet beräknas öka i början av 
2000-talet speciellt i de nordliga regionerna, 
vilket medför ökad ultraviolett strälning som 
skadar säväl människornas hälsa som djur- 
och växtlivet. Under vären 2000 var ozonut- 
tunningen över det norra polaromrädet 
märkbart större än under de senaste tvä ären. 
Enligt Meteorologiska institutets mätningar 
uppgick uttunningen av ozonlagret ovanför 
Finland i mars 2000 som mest tili 35 pro- 
cent, pä vissa hall t.o.m. tili 60 procent. Det- 
ta berodde enligt Meteorologiska institutet 
pä att köldförhällandena i stratosfären gyn- 
nade en liknande ozonuttunningskemi som 
den som räder ovanför södra halvklotet.

Finland har för närvarande en strängare lag- 
stiftning om begränsning av ozonnedbrytan- 
de ämnen än mänga andra länder inom EU. 
Europeiska unionens miljöministerräd god- 
kände 1998 en skärpning av begränsningar- 
na för tillverkning och användning av ozon-

nedbrytande ämnen. Nya begränsningar in- 
fördes bl.a. för metylbromid och HCFC-för- 
eningar. Användningen av metylbromid 
upphör etappvis inom EU tili är 2005. Pro
duktionen av HCFC-föreningar fryses pä nu- 
varande nivä tili är 2008 och upphör heit fö- 
re utgängen av är 2025. Beslutet innebär att 
EU i fräga om nästan alia begränsningsätgär- 
der gär utöver de krav som uppställs i Mon- 
trealprotokollet.

De höga halterna av marknära ozon har 
skadliga effekter pä växtligheten och män- 
niskors hälsa. Ozon uppstär genom att kvä- 
veoxider, kolmonoxid, flyktiga kolväten och 
andra trafik- och industriutsläpp reagerar 
med olika beständsdelar i atmosfären. Trafik- 
utsläppen av kväveoxider och flyktiga kol
väten betraktas nuförtiden som den främsta 
orsaken tili ökningen av ozonhaltema i Väst- 
europa. I Finland är speciellt kväveoxid- 
mängden en avgörande faktor vid ozonbild- 
ningen. Ozonbildningen är tili sin natur en 
icke-lineär process, där ozonhaltema i stör 
utsträckning beror pä de meteorologiska för- 
hällandena och bakgrundshalten av ozon pä 
norra halvklotet. Det är därför inte alltid 
möjligt att pävisa ett klart kausalsamband 
mellan utsläpp och ozonhalter.

Figur 23. Förhöjda halter av marknära ozon vid vissa meteorologiska stationer (dagar per är)
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Det beräknas att de kritiska ozonniväerna för 
odlingsväxter under Vegetationsperioden 
överskrids i Finland sä gott som varje är. De 
kritiska ozonniväerna för skog överskrids i 
södra och mellersta Finland speciellt under 
varma och soliga somrar. I Finland överskrids 
varje är gränsvärdet för hälsoskydd enligt 
EU:s ozondirektiv vid upprepade tillfällen 
pä stora omräden. För att ästadkomma en 
märkbar sänkning av de marknära ozonhal- 
terna borde man kräftigt minska utsläppen 
av kväveoxider och flyktiga kolväten över 
heia norra halvklotet.

Hällbar energiförsörjning
En hällbar utveckling förutsätter att man 
främjar användningen av förnybara energi- 
källor och effektivare energianvändning. EU 
främjar energisparande inom ramen för SA- 
VE-programmen. Användningen av förny
bara energikällor som solenergi, vindkraft, 
biomassa, avfall, geotermisk värme och 
smäskalig vattenkraft, samt handeln med 
därtill hörande apparatur och teknologi, 
främjas inom ramen för forskningsprogram- 
met ALTENER. ALTENER III, som starta- 
de i januari 2000, ingär i det mängäriga 
ramprogrammet för energisektom. ALTE-

NER-programmens sammanlagda budget for 
perioden 1998-2002 uppgar till 77 miljoner 
euro. Enligt det forslag som EU-kommissio- 
nen lade fram i maj 2000 ar unionens mal att 
hoja andelen fornybara energikallor fran nu- 
varande sex procent till 12 procent till ar 
2010.

30. Världens nya vindkrafts- och kärnkrafts- 
kapacitet ärsvis ären 1990-2004*) (megawatt)

V in dkra ft K ärnkra ft

1990 200 2 421
1991 240 2 246
1992 338 3 092
1993 480 5 035
1994 730 1 300
1995 1 290 0
1996 1 292 1 406
1997 1 566 4 380
1998 2 597 3 697
1999 3 922
2000**) 4 885
2001**) 5 825
2002**) 6 095
2003**) 7 600
2004**) 9175

*) = byggnadsarbetet Inlett. .. =uppgift saknas.
**) = planerad byggstart.

Figur 24. De förnybara energikällornas andel av energiförbrukningen är 1997 (procent)
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Under ären 1998-2010 främjar EU därtill 
ibruktagandet av förnybara energikällor ge- 
nom en omfattande kampanj. Malet är att 
bygga upp en miljon solelsystem pä 1 kW, 
vindkraftsparker pä sammanlagt 10 000 me
gawatt, en biomassakapacitet pä 10 000 me
gawatt, samt 100 modellsamhällen heit base- 
rade pä förnybar energi. Sammanlagt krävs 
investeringar för uppskattningsvis 165 mil- 
jarder euro för att mälsättningen om 12 pro- 
cent förnybara energikällor skall kunna upp- 
näs tili är 2010.

Den kommersiella användningen av vind- 
kraft och solenergi inleddes redan pä 
1980-talet, och har ökat snabbt sedan dess. 
Produktionskostnadema för vindkraft har 
minskat med upp tili 30-40 procent sedan 
början av 1990-talet och beräknas sjunka tili 
kondenskraftens nivä tili är 2005 enligt en 
bedömning av EU:s samarbetsorgan för ins- 
titut för forskning om fömybar energi. Tek- 
nologin för extensivt utnyttjande av solener
gi finns redan, delvis dock ännu bara pä la- 
boratoriestadiet.

Enligt en utredning av Statens tekniska 
forskningscentral i maj 1999 skulle en ök- 
ning av användningen av förnybara energi
källor med 50 procent tili är 2010 gä att ge- 
nomföra tili en tämligen läg kostnad i Fin
land. Av ökningen skulle 90 procent komma 
frän bioenergi, tre frän vindkraft, tre frän vat- 
tenkraft, fyra frän värmepumpar och mindre 
än 0,5 procent frän solkraft. Mälsättningen 
innebär en ökning av de förnybara energi- 
källomas andel av den totala energianvänd- 
ningen med 3-4 procentenheter jämfört med 
1995. Biobränsle ger mindre utsläpp av miljö- 
skadliga drivhusgaser och svavel än fossila 
bränslen. Bioenergins s.k. nettoutsläpp av 
drivhusgaser ligger nära noll vid användning 
av biobränslen med läg förädlingsgrad.

Finlands know-how och vindförhällanden 
erbjuder goda möjligheter att ästadkomma 
en snabb ökning av vindkraftsutnyttjandet 
under de närmaste ären. Vindkraftskapacite- 
ten har ökat snabbt i Finland, frän 17 mega
watt 1998 till 38 megawatt 1999. Är 1999

producerades 41,6 gigawattimmar energi 
med hjälp av vindkraft i Finland. Även sol- 
energikunnandet häller hög nivä. För närva- 
rande används solel kommersiellt närmast 
vid elektrifieringen av sommarstugor och 
glesbygd. Hittills har det sälts ca 35 000 sol- 
elpaket för sommarstugor. Solelsystem har 
installerats i 1 500 farledsfyrar, och fyra el- 
nätsanslutna solkraftverk har byggts i form 
av försöksprojekt. Elbolagen erbjuder även 
möjlighet att köpa s.k. ekoel som produce- 
rats med gammal vattenkraft samt bio-, 
vind- och solenergi.

Trots att Finlands energiförsörjning i stor ut- 
sträckning bygger pä konventionella energi- 
former är dess effektivitet hög, speciellt 
tack vare s.k. kombinerad energi- och värme- 
produktion, som stär för 33 procent av all 
elektricitet. Av den kombinerade energi- och 
värmeproduktionen svarade industrin för 12 
terawattimmar och samhällsfjärrvärmen för 
13 terawattimmar är 1998. Samhällenas 
CHP-anläggningar producerade 23 terawat
timmar fjärrvärme. Alit som allt uppgick 
fjärrvärmeförbrukningen är 1999 tili 26,9 
terawattimmar. Ca 44 procent av landets be- 
folkning bor i bostäder med fjärrvärme- 
anslutning. I Helsingfors bor 93 procent av 
invänama i hus med fjärrvärme, i Tammer
fors 71 procent, i Fahtis 90 procent och i 
Uleäborg 81 procent. Är 1998 var medel- 
priset pä fjärrvärme 19,2 penni per kilowat- 
timme.

Energiskatter
Tyngdpunkten i energibeskattningen i Fin
land ligger pä flytande trafikbränsle samt pä 
energiproduktionens slutprodukt, elektricite- 
ten. Elaccisen är graderad enligt tvä accisk- 
lasser -  en lägre och en högre. Den lägre ac- 
cisen päförs industrin och yrkesmässiga växt- 
husodlare. Den högre accisen betalas av hus- 
hällen, tjänstesektom, jordbruket och den of- 
fentliga sektom. Bränslen som används för 
att producera värme, i motsats tili el, beskat- 
tas enligt sitt kolinnehäll. Accisen är 102 
mark per koldioxidton.
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Tilläggsaccisen pä el, som betalas av indust- 
rin och privata konsumenter, höjdes med ca 
24 procent i början av September 1998. Ge
nom att grundaccisen pä flytande trafik- 
bränslen sänktes med motsvarande belopp 
ändrades inte den totala skattebelastningen 
pä flytande trafikbränslen. Beskattningen av 
stenkol, torv och naturgas för värmeproduk- 
tion skärptes ocksä. Principen har varit att 
öka stödet tili förnybara energikällor i sam- 
band med höjningar av elaccisen. Följaktli- 
gen höjdes accisäterbäringen för elektricitet 
producerad med vindkraft frän tvä penni tili 
över fyra penni per kilowattimme.

För att öka energibeskattningens effektivitet 
tillsatte fmansministeriet i januari 2000 en 
arbetsgrupp för att utreda vissa problem i an- 
slutning tili energiaccisen och för att bereda 
förslag tili behövliga ändringar av lagstift- 
ningen och regelverket. Utredningen skall 
vara färdig i maj 2001.

31. Influtna skatter pä energi (exkl. naturgas) 
i Finland 1999 (miljoner mark)

Grund*
accis

Tillaggs-
accis

För-
sörjnings
bereds-
kaps-
avgift

Totalt j

Motorbensin
-  blyfri 7 546 592 99 8 237
— blyad 0 0 0 0
Dieselolja 3153 559 44 3 756
Lätt brännolja 303 750 59 1 112
Tung brännolja - 315 20 335
Stenkol - 281 8 289
Bränntorv - 88 0 88

Totalt 11 002 2 585 210 13 797

— = inte i bruk.

32. Energiaccisens utveckling i Finland
| 1.1.1997 1X1998 1.9.1998

Motorbensin pennl/llter 308,3 328,3 328,3
Diesel p/l 63,5 178,5 178,5
Lätt brännolja p/l 29 32,7 37,9
Tung brännolja p/l 22,1 25,8 32,1
Stenkol mk/t 169 198,6 246
Bränntorv mk/MWh 4,2 4,9 9
Naturgas p/m3 7,1 8,3 10,3
Eiström acclsklass 1 p/kWh 3,1 3,3 4,1
Eiström acclsklass II p/kWh 1,675 2,02 2,5
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6 Trafiken
Trafikutvecklingen
Finlands ärliga trafikvolym hör tili de största 
inom EU, med beaktande av landets folk- 
mängd. Finländama reser i medeltal 14 500 
kilometer per är, medan medeltalet för 
EU-ländema är ca 13 000 kilometer. Finlän
dama reste i medeltal ca 45 kilometer varje 
dag 1998-1999, mot bara tio kilometer 1980. 
Sedan 1970-talet har antalet resor hallit sig 
konstant kring ca tre inrikesresor per dag. 
Även i fräga om godstransporter överträffar 
Finland resten av Europa, med ca 70 procent 
fler tonkilometer än i EU-ländema i genom- 
snitt. Den Stora rörligheten förklaras bl.a. av 
landets högt utvecklade ekonomi och stärkt 
decentraliserade region- och samhällsstruktur.

Trafikökningen är speciellt märkbar inom 
vägtrafiken. Vägtrafiken har vuxit med över 
30 procent, medan andelama för de övriga 
trafikslagen har minskat. Av inrikesperson-

trafikens volym stod personbilstrafiken 1998 
för 81 procent, busstrafiken för 12, tägtrafi- 
ken för fern, flygtrafiken för tvä och vatten- 
trafiken för 0,2 procent. Enligt prognosema 
kommer persontrafiken att öka med 15 pro
cent och godstrafiken med 27 procent tili är 
2010.

Under 1990-talet förbättrades transportsyste- 
mets effektivitet och kostnadema minskade 
med inemot tio procent. Största delen av ut- 
rikeshandelns transporter gick sjövägen. 
Landsvägstransporternas andel av godstrans- 
portvolymen höll sig i det närmaste konstant 
pä 65 procent under hela 1990-talet. Jäm- 
vägstransporterna stär för en fjärdedel av 
den inhemska godstrafiken. Andelen är be- 
tydligt större än i Mellaneuropa, där numera 
endast 14 procent av godstrafiken gär via 
järnväg. I Finland är godstransportkostna- 
dema emellertid 2-3 gänger högre än i de 
europeiska konkurrentländema.

Figur 25. Utvecklingen av kollektivtrafiken och personbilstrafiken (1980=100)
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Miljökonsekvenser
Miljöeffekterna av trafiken omfattar bl.a.:
• utsläpp av drivhusgaser,
• utsläpp av andra miljö- eller hälsofarliga 

avgaser; kväveoxid-, svaveldioxid-, kol- 
väte-, kolmonoxid- och partikelutsläpp,

• buller,
• effekter pâ vattendragen, jordmänen, na- 

turresurserna och biodiversiteten, och
• effekter som riktar sig mot den sociala 

miljön (t.ex. trivselvärden).

Inför millennieskiftet utfördes ett omfattande 
arbete inom trafiksektom i syfte att minska 
miljöskadoma. Àliggandena enligt regering- 
ens program för hällbar utveckling fastställ- 
des för trafiksektoms del i det miljöprogram 
som trafikministeriet antog i September 1999. 
Trafikministeriets miljöprogram utgör grund- 
valen för förvaltningssektoms miljösystem. 
Sommaren 2000 avges miljöprogrammets 
första uppföljningsrapport, i vilken man för 
första gängen tillämpar specifika trafikmiljö- 
indikatorer för att bedöma hur miljöprogram
mets mälsättningar har uppnätts. Systemet in- 
ordnar miljöfrägoma i planeringen, utveck- 
lingen, genomförandet och uppföljningen av 
trafiksektoms verksamhet. Trafikministeri
ets program utgör ett paraplyprogram som

kompletteras av de program och miljösystem 
som fastställs av verk och företag som lyder 
under ministeriet.

Trafiksektoms miljöpolitik har hittills bl.a. 
lyckats minska mängden gränsöverskridande 
föroreningar och utsläppen av vissa tungme- 
taller. Utsläppsgränsema för fordon skärptes 
avsevärt under 1990-talet, vilket ledde tili 
ibruktagandet av nya, renare bränslesorter 
och fordon med katalysator eller bättre mo- 
torteknik. EU-länderna har kömmit överens 
om skärpta krav pä bränslekvaliteten, vilka 
träder i kraft etappvis ären 2000 och 2005. 
Genom ändringar i bränslesammansättning- 
en har man nästan helt kunnat eliminera ut
släppen av bly frän bensindrivna bilar och 
svavelutsläppen frän dieselbilar. Samtidigt

33. Trafikens andel av Finlands totala
utsläpp (procent)

U tsläppsslag T ra fik e n s  ande l av 
uts läppen (%)

Koldioxid 20
Kväveoxider BO
Ko Ivaten BO
Kolmonoxid 75
Svaveldioxid

) 1 r
sj

i ° ( 1

Figur 26. Utvecklingen av utsläppen frän vägtrafiken (1980=100)
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har ibruktagandet av katalysatorer minskat 
utsläppen av kväveoxider, kolväten, kolmo- 
noxid och partiklar. Katalysatorbilarna stär 
idag för gott och väl hälften av personbilstra- 
fikens volym, och andelen ökar i takt med att 
bilparken förnyas. Är 2010 beräknas samtli- 
ga bensindrivna bilar vara försedda med ka- 
talysator.

Skärpningen av utsläppsgränserna fortsätter 
även under de närmaste ären. Den direkti- 
vändring om utsläppsgränserna för tunga 
fordon som sätts i kraft i Finland sommaren 
2000 innebär att avgasutsläppet frän nya 
lastbilar och bussar minskar med 30 procent 
är 2001. Är 2006 minskar utsläppen frän nya 
bilar med ytterligare 30 procent och partikel- 
utsläppen med 80 procent. Bestämmelsen 
om 40 procents reduktion av kväveoxider 
träder i kraft 2009. En skärpning av person- 
och paketbilsutsläppen tili är 2001 och 2006 
har satts i kraft redan tidigare.

Alla de miljöproblem som trafiken förorsa- 
kar kan emellertid inte lösas enbart med tek- 
niska ätgärder. Koldioxidutsläpp, buller och 
markanvändning är exempel pä problem av 
mer omfattande och svärlöst art än de mer 
’’traditionella” miljöproblemen. Denna typ 
av problem ställer 2000-talets trafikpolitik

inför stora utmaningar. Bullerproblem och 
stadsluftskvalitet är frägor av särskild vikt. 
Bränsle- och fordonsteknikens utveckling 
innebär att trafikutsläpp i allt mindre grad 
förorsakar överskridningar av riktvärdena 
för luftkvalitet. Fortfarande förekommer 
dock överskridningar i fräga om partiklar 
och kväveoxider. En annan stadsluftförstöra- 
re är ozonet, som uppstär när trafik- och in- 
dustriutsläpp, speciellt kväveoxider, reagerar 
med olika beständsdelar i atmosfären. Ozo
net är hälsofarligt och skadligt för växtlighe- 
ten. Ozonet är emellertid i främsta hand en 
produkt av längväga transporter. Trafikbull- 
ret ökar i takt med att allt fler människor och 
fordon trängs i städema. Hittills har man för- 
sökt lösa bullerproblemet med fordonstek- 
niska ätgärder och bullerhinder, men framö- 
ver borde man i allt högre söka lösningar i 
form av planläggning och samhällsplane- 
ring.

Ett av de stora miljöproblemen inom vägtra- 
fiken är behovet av vägsaltning under vint- 
rama. Den mängd salt som ströddes ut pä de 
finska vägama uppgick är 1997 tili 119 682 
ton. Är 1998 var saltmängden 102 130 ton. 
Pä omkring hälften av landets viktigaste 
grundvattenomräden finns vägar som be- 
handlas med salt pä vintrarna. Är 1992 in-

Figur 27. Utvecklingen av totalutsläppen av bly i Finland (ton)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

■  E n e rg i- o ch  v ä rm e p ro d u k tio n  f f ln d u s t r ip r o c e s s e r  

S V ä g t r a f ik  ■ Ö v r ig t
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leddes ett omfattande forskningsprogram for 
att utreda saltningens längsiktiga effekter pä 
grundvattnet. Enligt resultaten överskreds 
myndigheternas riktvärden för vattenklorid- 
halten i 25 procent av de 250 undersökta 
grundvattentäktema. För närvarande utreds 
hur alternativa halkbekämpningsmedel läm- 
par sig för finska förhällanden. För flygfält 
gavs anvisningar om alternativa metoder för 
halkbekämpning är 1996.

Inom flygtrafiken ökar utsläppen. Flygtrafi- 
ken inom Europa ökade under ären 
1993-1997 med 40 procent, och trafiken tili 
destinationer utanför Unionen ökade nästan 
lika mycket. EU-kommissionen beräknar att 
flygtrafiken i Europa ökar med 6-8 procent 
per är under de närmaste ären, vilket innebär 
att koldioxidutsläppen ökar med 3-4 procent 
per är. Pä grund av trafikökningen uppnäs 
inte den önskade minskningen av totaluts- 
läppsvolymerna, trots flygplansmotorernas 
större bränsleeffektivitet. EU-kommissionen 
gav i december 1999 en kommunike om vik- 
ten av att päskynda miljöarbetet inom flyg
trafiken. Under loppet av är 2000 tas konkre- 
ta Steg för att päskynda det intemationella 
miljöarbete främst inom ramen för den inter- 
nationella civila luftfartsorganisationen 
(ICAO), och för att skapa enhetliga och all- 
sidiga tillvägagangssätt i miljöfrägor med 
anslutning tili flygtrafiken.

Inom jämvägstrafiken minskar miljöbelast- 
ningen frän tagen i takt med att elektrifie- 
ringen av jämvägstrafiken framskrider. Räls-

34. Materialflöden inom väghällningen 
(tusen ton)

1997 1998

Byggande
Stenmaterial som hämtats utanför 
väglinjen 6 051 7 703
Beläggningsmaterial 1 082 722

U nderhäll av vägnätet
Salt 120 102
Sand 646 611
Insamlat avfa 11 13

35. Utsläpp frän Finlands sjötrafik 1998 
(tusen ton)

Kol-
monoxid

Koi
väten

Kväve-
ox id e r

S vave l-
dtoxid

Kol-
d iox id

Passagerar-
fartyg 1,4 0,5 18,5 2,6 845,8
Fraktfartyg 1,9 1 41 15,2 1 546,5
Fritidsbätar 2,1 0,8 1,3 0,1 164,4
Fiske- och 
arbetsfartyg 0,4 0,1 3 0,1 138,7
Isbrytare 0,1 0 1,6 0,2 55,2

Totalt 25,9 2,4 65,4 18,2 2 750,6

bullret minskas genom slipning av skenorna. 
Fartygstrafiken stär för en allt större andel av 
trafikutsläppen: bl.a. 90 procent av svavel- 
utsläppen kommer frän fartygstrafiken. I 
internationeil sjöfart fär bränslets svavelhalt 
vara högst 4,5 procent, inom specialomrädet 
Östersjön dock högst 1,5 procent.

Kyotoprotokollet medförde i slutet av 
1990-talet en ökad medvetenhet om betydel- 
sen av att bekämpa förändringar i j Ordens 
klimat. Koldioxidutsläppen ökar överallt i 
världen, alia tekniska framsteg till trots. Tra
fiken ger, enligt IPCC:s beräkningssätt, upp- 
hov tili ca 20 procent av Finlands koldioxid- 
utsläpp. Enligt motsvarande grunder stär 
vägtrafiken för 96 procent av utsläppen frän 
trafiken. Utan särskilda ätgärder beräknas 
dessa utsläpp öka med upp tili 24 procent tili 
är 2010, trots att energieffektiviteten förbätt- 
ras i takt med att fordonsparken förnyas. En 
arbetsgrupp som 1999 utredde olika möjlig- 
heter att minska koldioxidutsläppen presen- 
terade ätta ätgärdskategorier: beskattning av 
vägtrafiken (prissättning av trafiken), främ- 
jande av ekonomiskt körande, utveckling av 
den lätta trafiken, utveckling av kollektivtra- 
fiken, effektivisering av godstrafiken, ut
veckling av informationsteknologin, utveck
ling av enhetliga och sammanhängande sam- 
hällsstrukturer, samt övriga ätgärder. Trafik- 
sektorn utarbetar är 2000 ett eget sektorprog
ram inom ramen för det nationella klimat- 
programmet.
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Pä EU-nivä har man antagit en strategi för 
reducering av koldioxidutsläppen frän per- 
sonbilar. För att genomföra strategin har EU 
slutit frivilliga avtal med bilindustrin. EU 
har kömmit överens med europeiska biltill- 
verkare om att koldioxidutsläppen frän nya 
bilar skall minskas tili en medelnivä pä 140 
g/km tili är 2008. Asiatiska biltillverkare har 
förbundit sig att uppnä mälet tili är 2009. Är 
2003 och 2004 görs en utvärdering för att 
fastställa om utsläppsmälet kan sänkas tili 
120 g/km tili är 2012. Som stöd för sin stra
tegi har EU ett system för uppföljning av 
koldioxidutsläpp och bestämmelser om kon- 
sumentens rätt tili uppgifter om nya bilars 
bränsleförbrukning.

Trafiksektom gär in för att stödja miljöpoli- 
tiken genom olika forskningsprogram, av 
vilka de mest betydande är Programmen för 
ekoeffektiv samhällsstruktur och trafik (LY- 
YLI), teknologi (Mobile 2, Promotor) och 
stadsforskning (URBAN), energibesparing 
(LINKKI) miljöklusterprojektet, Program
men för utredning och bekämpning av kli-

matförändring (FIGARE, CLIMTECH), 
samt forskningsprogrammen för biodiversi- 
tet (FIBRE) och miljöhälsa (SYTTY).

Trafikkostnader och 
trafikbeskattningen
Att sätta ett pris pä trafiken med hjälp av oli
ka skatter och avgifter är ett viktigt sätt att 
styra användningen i mindre miljöskadlig 
riktning. Finlands miljörelaterade skatter och 
avgifter inriktar sig pä landsvägs- och jäm- 
vägstrafiken, delvis även pä vattentrafiken. 
Vägtrafikbeskattningen kan indelas i beskatt- 
ningen av förvärv, ägande och användning av 
bil. Genom införing av lämpliga skatteincita- 
ment kan man eventuellt göra det mer attrak- 
tivt att skaffa nya, bränslesnala bilar. Är 1998 
användes drygt 12,2 miljarder mark för 
underhäll av trafikleder: för vägunderhäll 4,1 
miljarder mark, gatuunderhäll 3,1, banunder- 
häll 2,5, vattenleder 0,6, flygtrafik och flyg- 
fält 1,2, och för hamnar 0,8 miljarder mark.

Figur 28. Prisutveckligen för olika trafikslag (1990=100)
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36. Vägtrafikrelaterade specialskatter (miljoner mark)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

BS BS BS BS BS SB BP

Fordonsskatt 1 046 1 110 1 129 1 198 1 125 1 270 1 345
M otorfordonsskatt 668 929 980 1 042 1 101 1 090 1 190
Oms/moms pä skatt pä bilaroch 
motorcyklar 590 792 924 1 157 1 345 1 408 1 474
Skatt pä bilar och motorcyklar 2 685 3611 4 210 5 259 6115 6 400 6 700
Oms/moms pä accis pä bränsle 2188 2 425 2 527 2 536 2 643 2 642 2 662
Accis pä bränsle 9 946 11 021 11 487 11 528 12014 12010 12100

Totalt 17123 19 888 21 257 22 720 24 343 24 820 25 471

BS = Statsbokslutet. SB = Statsbudgeten. BP = Budgetpropositionen.

Av de skatter som päförs vägtrafiken ger be- 
skattningen av flytande trafikbränsle den 
största avkastningen. Ca 70 procent av priset 
pä blyfritt bränsle utgörs av skatter, vilket 
placerar Finland pä fjärde plats inom EU i 
fräga om skatteandelen. Endast i England, 
Norge och Nederländerna är skatteandelen 
högre. Beskattningen av dieselolja ligger nä- 
got under medelnivän för EU-länderna. 
Bränsleskatterna är graderade enligt miljö- 
grunder, vilket har medfört att reformulerad

syrehaltig bensin och svavelfattig dieselolja i 
Praktiken heit har ersatt de äldre bränslesor- 
terna.

I EU-kommissionens s.k. vitbok 1998 om 
gemensamma avgifter för transportinfrast- 
ruktur föresläs införande av rättvisa och 
kostnadseffektiva trafikavgifter för olika tra
fikslag. Avgifter baserade pä marginalkost- 
nadsprincipen anses uppfylla dessa kriterier. 
Skatter och avgifter bör enligt kommissio-

Figur 29. Konsumentpriserna för bensin (95E) 15.7.2000
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nens uppfattning tillämpas för att täcka de 
olika trafikslagens externa kostnader. Exter
na kostnader avser sädana av trafiken orsa- 
kade utsläpps-, buller-, trängsel- och olyck- 
fallskostnader som inte betalas direkt av dem 
som förorsakar kostnaderna. Sedan vitboken 
utgavs har man inlett projekt för att skapa 
enhetliga beräkningsgrunder för marginal- 
kostnader och utreda förslagens praktiska 
konsekvenser för medlemsländema. Vägtra- 
fiken i Finland täcker enligt nuvarande vär- 
deringsprinciper sina genomsnittliga rörliga 
kostnader.

För att minska de negativa miljöeffektema 
av trafiken kan man utöver ekonomiska styr- 
instrument även ta i bruk ätgärder för änd- 
ring av trafikslagsfördelningen och plane
ringen av samhällsstrukturen. Är 1998 an- 
vändes 19,5 miljarder mark för anläggnings- 
byggande. För att förebygga att användning 
av mark för trafikprojekt ger upphov tili 
miljöskador utvecklas systemet med miljö- 
konsekvensbedömning före projektplane- 
ringsfasen. Över hälften av alla genomförda 
eller pägäende miljökonsekvensbeskrivningar 
gäller trafikprojekt.
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7  M ot en hâllbar utveckling
Tack väre aktiv miljöskyddsverksamhet har 
man under 1980- och 1990-talen avsevärt 
kunnat minska mänga av de miljöskador 
som förorsakas av Finland. Trots ekonomisk 
högkonjunktur och produktionstillväxt har 
miljöbelastningen under de senaste ären 
kunnat hällas pä den uppnädda läga nivän el- 
ler rentav minskas. Till framtidens största ut- 
maningar hör att bekämpa ökningen av ut- 
släpp av drivhusgaser, att minska mängden 
avfall med hjälp av ökad ekoeffektivitet, och 
att förhindra en minskning av naturens 
mängfald. Trots att utsläppen minskar ger 
gamla föroreningar och avfall ställvis upp- 
hov tili en märkbar belastning pä miljön. 
Nya miljörisker uppstär speciellt genom den 
ökning av naturresursanvändningen, trafiken 
och energiförbrukningen som är att vänta. 
Utan längsiktig, förebyggande miljöpolitik 
finns det en risk att kräftig ekonomisk till- 
växt i framtiden lätt leder tili ökande skador 
pä miljön.

Under Finlands EU-ordförandeskapsperiod 
under andra halväret 1999 uppnäddes överens- 
kommelse om bl.a. ätervinning av skrot- 
fordon, utvidgning av MKB-förfarandet tili 
vissa planer och program, samt en rekom- 
mendation om minimiregler avseende mi- 
ljöinspektioner. Vid sitt möte i Helsingfors 
gav Europeiska rädet EU-kommissionen i 
uppgift att före slutet av är 2000 lägga fram 
ett förslag tili ett sjätte miljöprogram för Eu
ropeiska Unionen. För närvarande förbereder 
kommissionen även sitt förslag tili strategi 
för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hällbar utveckling pä läng sikt. Strategin fär- 
digställs är 2001 och inordnas i unionens 
samtliga sektorstrategier. Strategin fungerar 
samtidigt som gemenskapens bidrag tili den 
tioärsöversyn av FN:s s.k. Rioprocess för 
hällbar utveckling som görs är 2002. Till 
EU:s mälsättning hör även att ombesörja att 
Kyotoprotokollet skall kunna ratificeras och

träda i kraft är 2002. Mälsättningen förutsät- 
ter betydande ansträngningar frân alla par- 
ters sida vid den sjätte partskonferensen i 
Haag hösten 2000.

Europeiska unionens miljöpolitik har inte tili 
alla delar utfallit pä ett tillfredsställande sätt. 
Vid Europeiska rädets sammanträde i Hel
singfors presenterades de första strategiema 
för inordning av miljöhänsyn i de olika sek- 
torernas politik. Reviderade och nya sektor- 
rapporter kommer att framläggas vid Euro
peiska rädets möte i Göteborg är 2001. Vid 
samma möte tar man även upp det sjätte miljö- 
programmet och strategin för hällbar utveck
ling. Miljöns tillständ inger fortsättningsvis 
bekymmer inom EU. Mänga utvecklingslin- 
jer med anknytning tili miljön uppvisar mot- 
stridiga tendenser, vilket gör det svärare att 
skapa en helhetsbild av utvecklingen av mi
ljöns tillständ. Av denna anledning har man 
gätt in för att utveckla olika slag av miljöindi- 
katorer.

Till de största utmaningarna för Finland och 
för världssamfundet i stört hör att skapa en 
helhetsbild av miljöns tillständ och hotfulla 
trender. Vid den uppföljningskonferens om 
Riokonferensen om miljö och utveckling som 
ordnas 2002 är mälet att skapa en helhetsbild 
av miljöns tillständ och de résultat som upp- 
nätts inom ramen för hällbar utveckling. Ut
vecklingen av olika analysmetoder pägär. 
FN:s kommission för hällbar utveckling har 
sedan 1995 utvecklat indikatorer för hällbar 
utveckling, och medlemsländema har fätt tes
ta en preliminär uppsättning om 134 indikato
rer. Mälet är att indikatorema skall tas i bruk 
senast är 2001. Finland deltog i testningen av 
indikatorema ären 1996-1999. Under som- 
maren 2001 kommer FN, Världsbanken, 
OECD och EU:s Statistikorganisation Euro
stat även att ge ut reviderade regier för beräk- 
ning av miljökorrigerad, grön BNP.

52 ¡¡¡¡¡I Statistikcentralen



Finlands viktigaste internationella överens- 
kommelser om skydd av naturresurserna och miljön
Avtal MSI Genomförande

Klimatförändring
Kyotoprotokolletom 
klimatförändrlngar (1998).

M ile t  ar att stabilisera halterna av 
drlvhusgaser pS en trygg nivS. Utslappen 
skall 2008-2012 llgga m instfem  procent 
under 1990 Srs nivS. MSIet varierar frSn land 
till land. EU-landernas m il ar en minsknlng 
pS Stta procent. Finland bor stabilisera sina 
utslapp pS 1990 Srs nlvS.

Protokollet harännu inte trä tt i kraft. Varje 
land mlnskar sina utsläpp genom en 
handllngspolltlk och Stgärder som är 
anpassade tili natlonella förhällanden. 
Protokollet möjliggör handel med 
utsläppskvoter. I Buenos Aires hösten 1998 
antogs ett program om regier fö r handel 
med utsläppskvoter.

Ämnen som bryter ned ozonskiktet 
i stratosfären
Montrealprotokollet (1987).

MSIet ar a tt stoppa uttunningen av 
ozonskiktet och att Sterstalla det t i l l en nivS 
som inte ar farllg for mlljon och halsan. 
Tlllverknlng och anvandnlng avamnen som 
bryter ned ozonskiktet begransas och 
stoppas.

Ämnen som bryter ned ozonskiktet 
framställs Inte längre I Flnland. Importen av 
CFC-fö reningar och haloner har mlnskat med 
över95 procent sedan Sr 1990. Statsrädet 
fa tta r beslut om begränsnlngen av 
ozonnedbrytande ämnen. De senaste 
begränsnlngarna gäller HCFC- och 
HBFC-föreningar samt metylbromid.

Konventionen om 
gränsöverskridande 
luftföroreningar (ECE)

Internationeilt Protokoll om 
begränsning av utsläpp och längväga 
transport av flyktiga organiska 
föreningar (VOC) {1991 ).

Reducerlng av utslappen av flyktiga kolvaten 
med 30 procent frSn 1988 §rs n iv l t i l l  Sr 
1999.

Protokollet trädde I kraft 29.9.1997.

Protokoll om tungmetaller. Begransnlng av kvicksllver-, kadmlum- och 
blyutslapp till luft.

Flnland undertecknade Protokollen i junl 
1998.

Protokoll om persistenta organiska 
föreningar (POP).

Totalstopp eller begransnlng av 
anvandnlngen av persistenta forenlngar.

Flnland undertecknade Protokollen I junl 
1998.

Svavelprotokollet (1994). Det ISngsIktlga mSlet ar a tt nedfallen av 
svavel Inte skall overstiga gransen fo r krltisk 
belastnlng. Som ett forsta steg glck man in 
for att mlnska overskrldningen med 60 
procent t i l l Sr 2000. Finland forband slg att 
till Sr 2000 mlnska svavelutslappen med 80 
procent frSn 1980 Srs nivS.

Protokollet trädde 1 kraft 1 augustl 1998. 
Finlands utsläpp var 1998 redan 85 procent 
lägre än 1980 ärs nivä. Ytterllgare Stgärder 
krävs dock för a tt utsläppen skall kunna 
hällas pä denna nivä.

Protokoll om begränsning av utsläpp 
och längväga transporter av 
kväveoxider (1988).

Deklaration om minsknlng av 
kväveoxldutsläpp (1988).

I protokollet forband slg Finland att fore 
utgSngen av Sr 1994 frysa 
kvaveoxIdutsISppen pS 1987 Srs nivS. 1 
deklarationen meddelade Finland sin avslkt 
att till Sr 1998 minska utslappen med 30 
procent jamfort med 1980 Srs nivS.

Är 1998 hade kväveoxldutsläppen mlnskat 
med 13 procent jäm fört med 1987 ärs nivä.

Protokoll om begränsning av 
försumlng, eutroflerlng och marknära 
ozon (Göteborg 1999).

Utslappstak fo r kvavedloxld, kvaveoxlder, 
flyktiga organiska forenlngar (VOC) och 
ammonlak Sr 2010. Finlands hogsta tlllStna 
utslapp efter Sr 2009 ar 116 000 ton kvave, 
170 000 ton kvaveoxlder, 130 000 ton VOC 
och 31 000 ton ammoniak.

Flnland undertecknade protokollet I 
december 1999.
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GenomförandeAvtal Mâl

B iolog isk diversitet

Biodiversitetskonventionen ( 1992).

Protokoll om biosäkerhet (2000).

M älet är a tt skydda den biologiska och 
genetlska mängfalden hos världens 
ekosystem och djur- och växtarter samt att 
säkerställa en hâllbar användning och 
rättvls fördelning av nyttan av de biologiska 
naturresurserna.

Syftet är a tt säkerställa a tt ¡Importen av 
gentekniskt modifierade organlsmer inte 
medför risker för biodiversiteten eller 
människors hälsa.

Finlands natlonella handlingsprogram för 
biodiversitet 1997-2002 antogs 1997. 
Finlands landsrapport om biodiversiteten 
lämnades 1998. Uppföljningsgruppen för 
handlingsprogrammet gav sin första rapport 
vâren 2000. Finlands Akademis 
forskningsprogram om biodiversitet (FIBRE) 
genomförs under âren 1997-2002.

Protokollet undertecknades sommaren 2000.

Skyddet av Östersjön

Östersjökonventionen (1974).

FIELCOM-rekommendatloner 1980-,

M inisterdeklarationer (1988,1998).

Program m etför skydd av Östersjöns 
m iljö (1992).
Konventionen om skydd av Östersjöns 
m iljö (1992).

Minskning med 50 procent av belastningen 
av bl.a. närsalter och tungmetaller samt 
perslstenta eller giftiga organiska ämnen. 
Elimlnering av farliga ämnen under loppet 
av en generation. Skydd av den marina 
miljön.

För att uppnâ mâlen tas de in i lagstiftning, 
nationella program, och i enskilda fa ll i 
vattenrättsliga beslut. Vidare används 
kunskapsmässig och ekonomisk styrnlng.

Farligt avfall

Avtal om övervakning av transport 
över landgränser och behandling av 
fa rlig t avfa ll (Basel 1989).

Protokoll om ansvaroch 
skadeersättning (1999).

Minskad framställning och transport över 
landgränser av farlig t avfall samt 
övervakning och förhindrande av överföring 
av fa rlig t avfall t i l i länder som saknar 
beredskap att hantera avfallet pä 
ändamälsenligt satt.

I Finland finns tlllràck lig t med anlaggningar 
som lampar sig for slutbehandling av farligt 
avfall. Mangden fa rlig t avfall som 
exporterais fo r hantering ër ytterst liten,
30 000-50 000 ton/âr, varav huvudparten 
g â ttt i l l andra vâsteuropeiska lânder. 
Finlands lagstiftning forbjuder export av 
fa rlig t avfall till icke-OECD-lënder.
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Statistikbilaga
1. Världens koldioxidutsläpp fran fossila bränslen 1900-1999 (miljoner ton)

Tota lt Industn -
länder

U tveck-
ilngs-
länder

Forna
östb locks-
iänder

T o ta lt Industri-
länder

U tveck-
lings-
länder

Forna
östb locks-
ISnder

1900 1 942 1950 5 953 4 344 522 1 088
1901 1 999 1951 6457 4621 599 1 236
1902 2 046 1952 6 553 4 573 655 1 325
1903 2 244 1953 6 708 4 658 670 1 380
1904 2 270 1954 6 778 4 621 747 1 410
1905 2 392 1955 7 433 5 002 851 1 580
1906 2 575 1956 7 929 5 276 925 1 728
1907 2 853 1957 8 251 5 295 1 006 1 950
1908 2 725 1958 8 458 5 150 1 302 2 005
1909 2 845 1959 8 924 5 269 1 547 2 109
1910 2 978 1960 9 324 5 532 1 661 2131
1911 3 041 1961 9 368 5 654 1 476 2 239
1912 3 205 1962 9 738 5 913 1 432 2 394
1913 3 437 1963 10 268 6 275 1 480 2 512
1914 3102 1964 10 848 6 545 1 565 2 738
1915 3 074 1965 11 352 6 767 1 709 2 875
1916 3311 1966 11 921 7 030 1 835 3 056
1917 3 498 1967 12 336 7 289 1 835 3 212
1918 3 448 1968 12 954 7 681 2 002 3 271
1919 3 067 1969 13 746 8140 2 239 3 367
1920 3 548 1970 14 748 8 384 2 531 3 833
1921 3 064 1971 15 329 8 495 2 797 4 037
1922 3 295 1972 15 932 8 839 2 938 4155
1923 3 720 1973 16 791 9 276 3164 4 351
1924 3 694 1974 16817 9 006 3 256 4 555
1925 3 724 1975 16717 8 662 3 445 4610
1926 3 722 1976 17 675 9 195 3715 4 766
1927 4 061 1977 18167 9176 4 000 4 991
1928 4 033 1978 18315 9 343 4 285 4 688
1929 4 336 1979 19 347 9 590 4 481 5 276
1930 3 987 1980 19 088 9 331 4 433 5 324
1931 3 582 1981 18 441 9 054 4 447 4 940
1932 3 233 1982 18 304 8 673 4 669 4 962
1933 3 400 1983 18 252 8 610 4 832 4810
1934 3 687 1984 18 863 8 839 5 054 4 969
1935 3 817 1985 19 503 8 973 5 376 5154
1936 4 242 1986 20176 9 017 5 624 5 535
1937 4 537 1987 20 628 9143 5 894 5 591
1938 4 297 1988 21 419 9 431 6 238 5 750
1939 4 562 1989 21 800 9 587 6 479 5 735
1940 4811 1990 22 000 9 542 6 704 5 754
1941 4 947 1991 22 278 9 472 7 485 5 321
1942 4 937 1992 21 934 9 483 7 374 5 076
1943 5 047 1993 21 815 9 557 7 674 4 584
1944 5 003 1994 22 326 9 694 8192 4 440
1945 4 453 1995 22 984 9 824 8 614 4 547
1946 4 701 1996 23 369 10 201 8 980 4188
1947 5 260 1997 23 658 10 305 9 339 4015
1948 5615 1998 23 610 10316 9 350 3 944
1949 5 438 1999 23 589

.. = uppgift saknas.
Kalla: Worldwatch Institute.
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2. Utvecklingen av Finlands reellä bruttonationalprodukt och
användningen av energi och material

BMP t i l i  1995 M a te ria l- Tota l användning
àrs p rise r användning av energ i
m rd. m k m ilj. ton (1000 M toe)

1980 430,1 165,9 22 606
1981 439,3 160,9 22 404
1982 453,0 166,5 22 005
1983 465,5 181,3 22 463
1984 481,4 183,6 23 369
1985 496,3 190,9 24 946
1986 508,7 186,9 24 748
1987 530,1 194,2 26 218
1988 555,2 194,3 26 517
1989 583,8 203,1 26 679
1990 584,0 196,6 27 220
1991 547,4 176,3 26 775
1992 529,2 173,5 26 436
1993 523,2 167,2 27149
1994 543,8 180,1 29 014
1995 564,6 178,2 28 478
1996 587,2 176,6 29 766
1997 624,1 185,8 30 590
1998 658,3 193,5 31 043
1999 684,8 199,2 31 277

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper och Forskningsrapporter 229; HIM, Energiöversikt.

3. Utvecklingen av Finlands reellä bruttonationalprodukt och 
utsläppen tili luft

BN P t i l i  1995 Koldioxid- Svave ld iox id j Kväveoxid-
ârs p rise r utsläpp utsläpp utsläpp
mrd. mk m ilj. ton tu se n  to n tu se n  ton

1980 430,1 54 584 295
1981 439,3 45 534 276
1982 453,0 43 484 271
1983 465,5 43 372 262
1984 481,4 44 368 258
1985 496,5 50 383 275
1986 508,7 49 331 278
1987 530,1 52 327 288
1988 555,2 52 303 293
1989 583,8 52 242 301
1990 584,0 54 258 300
1991 547,4 53 195 290
1992 529,2 52 141 284
1993 523,2 52 122 282
1994 543,8 58 115 282
1995 564,6 55 97 258
1996 587,2 61 105 268
1997 624,1 59 100 260
1998 658,3 57 96 252
1999 684,8 56 87 250

Kalla: Statistikcentralen.
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4. Förekomsten av melanom 1963-1997 
(incidens per 100 000 personer)

1963-67 5,2
1968-72 6,4
1973-77 8,3
1978-82 10,8
1983-87 13,3
1988-92 14,1
1993 14,2
1994 14,1
1995 13,6
1996 15,3
1997 14,8

Källa: Cancerreglstret.

5. Världsmarknadsprisernas utvecklingstrender för vissa 
metaller av Central betydelse (1965=100)

Räjärn Koppar B ly Z ink

1965 100,0 100,0 100,0 100,0
1975 103,3 112,5 134,5 157,0
1985 77,4 96,8 82,9 118,2
1995 76,9 94,9 75,7 113,6
2000 60,9 68,5 47,1 89,0

Källa: Förenta Natlonerna, United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), Monthly Commodity Price Bulletlns.

6. Utvinningen avmalm, industrimineraler och 7. Virkesförrädetstillväxtoch virkesavgäng 
kalksten 1980-1999 (miljoner ton) (miljoner kubikmeter fast mätt)

M alm Kalksten industri-
m inerafer

T iliväx t Total
avgäng

1980 10,5 3,1 3,1 1980 72,0 58,8
1981 9,9 5,0 3,5 1981 72,0 56,1
1982 9,7 5,5 5,1 1982 72,0 52,9
1983 9,0 6,0 6,0 1983 72,0 50,6
1984 9,5 5,6 7,1 1984 72,0 52,6
1985 8,4 5,8 7,2 1985 75,6 55,0
1986 6,9 5,0 7,2 1986 75,6 49,6
1987 6,1 5,0 7,9 1987 75,6 54,1
1988 6,1 5,4 8,3 1988 75,6 57,1
1989 5,5 5,5 8,6 1989 75,6 58,7
1990 5,5 5,7 8,3 1990 75,3 55,0
1991 5,5 5,3 7,2 1991 75,3 44,6
1992 4,7 4,4 8,0 1992 75,3 50,8
1993 4,9 4,1 8,7 1993 75,3 53,7
1994 4,6 3,9 9,2 1994 75,3 61,5
1995 3,2 3,4 9,3 1995 75,7 63,6
1996 3,4 3,4 9,3 1996 75,7 56,9
1997 3,5 3,7 9,9 1997 75,7 64,1
1998 3,2 4,0 10,0 1998 75,7 68,2
1999 3,1 3,9 10,4 1999*) 75,8 69,4

Kalla: Bergshanterlng r l  *) = preliminär uppgift.
Källa: Skogsforskningslnstitutet, riksskogstaxeringen.
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8. Användningen av konstgödsel inorn 9- Användningen av bekämpningsmedel inom
jordbruket (kg per odiad ákerhektar) jordbruket (1000 kg verksam bestándsdel)

G o d s ling sá r
1.7-30.6

Kväve Fosfor O gräs-
bekäm pning

Ö vrig t T o ta lt

1979/80 83,3 27,9 1980 2 099,1 345,0 2 444,1
1980/81 82,4 27,8 1990 1 580,1 413,8 1 993,9
1981/82 78,7 26,8 1991 1 375,4 312,3 1 687,7
1982/83 91,4 29,9 1992 1 006,7 332,8 1 339,5
1983/84 90,7 30,9 1993 842,8 364,8 1 207,6
1984/85 88,9 30,8 1994 929,2 342,5 1 271,7
1985/86 90,0 30,2 1995 91,4 244,2 1 035,6
1986/87 94,4 31,0 1996 677,3 234,8 912,1
1987/88 98,2 32,0 1997 773,9 264,5 1 038,4
1988/89 100,3 29,7 1998 843,9 320,3 1 164,2
1989/90 111,5 30,7 1999 790,2 349,9 1 140,1
1991/91 109,4 26,3 Kalla: Kontroilcentralen för växtproduktion.
1991/92 92,8 19,9
1992/93 94,3 19,4
1993/94 94,1 19,0
1994/95 101,6 20,0
1995/96 92,3 16,1
1996/97 86,0 11,8
1997/98 85,9 12,3
1998/99 86,5 11,6

Kalla: Kemira Agro.

10. Belastningskällor för belastningen av 11. Fosforbelastning irán Industri, samhällen
vattendrag 1998 (ton) och fiskodling (ton)

Fosfor Kväve Industri F iskodling Sam hällen

Jordbruk 2 370 41 330 1985 836 134 518
Bosättning 672 15 341 1986 751 145 511
Industri 262 4132 1987 840 170 479
Nedfall 410 12 160 1988 885 210 454
Annat 473 5 728 1989 832 250 436
N aturlig t läckage 2 700 70 000 1990 699 250 458

1991 578 245 296
Totalt 6 887 148 691 1992 501 219 279
Kalla: Finlands miljöcentral. 1993 414 188 242

1994 379 167 274
1995 357 154 245
1996 297 153 247
1997 266 140 234
1998 262 128 262
1999 260 123*) 259

*) = preliminar uppgift.

Kalla: Flnlands miljöcentral, miljöbelastningsenheten.
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12. Naturskyddsprogrammens genomförandestatus 1.1.2000 (areal i hektar)
MSI G enom fört % O genom fört %

National- och naturparker 850 030 844 530 99,4 5 500 0,6
Programmet fö r skydd av gamla skogar 345 750 340 590 98,5 5160 1,5
Myrskyddsprogrammet 608 26 552 960 90,9 55 300 9,1
lundskyddsprogrammet 6 230 4 040 90,9 2 190 35,2
Strandskyddsprogrammet 143240 90 840 63,4 52 400 36,6
Natura 2000, nya omräden 88 800 47 600 53,6 41 200 46,4
Programmet fö r skydd av fägelrika insjöar och 
havsvikar 66 490 11 940 18,0 54 550 82,0

Genomfört = omräden som redan skyddats samt omräden förvärvade av staten för vilka egentligt skyddsbeslut ännu saknas. 
Ogenomfört = i programmet ingär privata marker som ännu inte förvärvats av staten.
Kalla: Mlljöministerlet; markanvändnlngsavdelningen.

13. Skogar och skogsskydd i vissa europeiska länder
Skogsareal 

(1 000 ha)

A nde len  skog 
av landytan 

(% !

S trik t skyddad 
skog 

(ha)

S trik t skyddad 
skog
{% av skogs- 
area ien)

A ii skyddad 
skog

(ha)

A lt skyddad 
skog

pyskog s-
arealen)

Finland 23 000 76 1 530 OOO 6,60 2 440 000 10,6
Sverige 28 000 69 576 163 2,50 832 370 3,7
Albanien 1 048 38 14 500 1,38 164111 15,7
Norge 11 950 37 148 000 1,23 199 500 1,7
Danmark 445 11 6 085 1,14 92 000 20,7
Ryssland (eur.) 132 341 39 1 726 000 1,30 3 995 600 3,0
Belgien 665 41 1 260 1,00 5 000 3,7
Bulgarien 3 357 30 1,00 335 000 10,0
Irland 570 8 5 736 1,00 5 736 1.0
Grekland 6 513 49 142 000 1,00 951 700 14,6
Tjeckien 2 637 33 25 000 0,95 175 000 6,6
Slovenlen 1 110 54 10 420 0,93 71 000 6,4
Nederländerna 334 10 3 028 0,90 18 500 5,5
Slovakien 1 920 42 15 428 0,80 270 000 14,0
Italien 8 675 29 62 053 0,72 560 409 6,7
Storbritannien 2 305 10 10 000 0,40 128 700 5,1
Rumänien 6 370 27 0,35 527 000 8.3
Spanien 12511 25 32 644 0,26 3 000 000 24,0
Tyskland 10 700 30 24 976 0,24 400 000 4,0
Österrike 3 924 47 8 062 0,20 49 000 1,2
Ungern 1 748 19 3 665 0,20 370 422 21,2
Bosnien 2 589 51 3 125 0,12 25 506 1,0
Kroatien 2 485 44 2 856 0,11 181 405 7,3
Frankrike 15156 28 14 000 0,09 180 000 1,2
Portugal 3 306 37 2 827 0,08 560 409 6,3
Schweiz 1 186 29 1 018 0,08 13 529 1,1
Polen 8 726 28 3 687 0,04 183 246 2,1

.. = uppgift saknas.
Kalla: Parviainen, J. -  Kassloumis, K. -  Bücking, W. -  Hochbichler, E. -  Päivlnen, R. -  Little, D. (2000), EU/COST E 4: Forest Reserve Research 
Network-projektets slutrapport.
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14. Massa- och pappersindustrins produktion och vattendragsbelastning (ton per är)
P a p p e rs -o c h  kartong- Ceilu losa- Kem isk O rgan iskt Postor
p roduktion produktion syre fö rb rukn ing b u n d e tk io r

1990 8 958 000 5 093 000 430 000 9 700 0,641
1991 8 777 000 4 894 000 380 000 7 200 0,532
1992 9145 000 4 913 000 330 000 4 700 0,480
1993 9 953 000 5 589 000 270 000 3 000 0,375
1994 10 909 000 6 331 000 270 000 2 000 0,335
1995 11 012 000 5 797 000 260 000 1 600 0,320
1996 10 442 000 5 739 000 213 000 1 100 0,250
1997 12 149 000 6 620 000 227 000 1 300 0,228
1998 12 704 000 6 718 000 217 000 1 144 0,233
1999 12 947 000 6 977 000 205 267 1 127 0,225

Kalla: Skogsindustrin rf., Miljöskyddsärsböcker.

15. Massa- och pappersindustrins produktion samt utsläpp till luft (ton per är)
Pappers- o c h  kartong- C eilu iosa- Svave id iox id K väveox ider P artik ia r
produktion produktion

1990 8 958 000 5 093 000 24100 16 200 22 000
1991 8 777 000 4 894 000 16 300 18 900 18 300
1992 9 145 000 4 913 000 9 500 19100 13 000
1993 9 953 000 5 589 000 7 200 21 300 11 000
1994 10 909 000 6 331 000 6 500 23 000 9 500
1995 11 012 000 5 797 000 4 900 21 100 7 800
1996 10 442 000 5 739 000 5 300 21 100 7 000
1997 12 149 000 6 620 000 6315 21 878 4 609
1998 12 702 000 6 718 000 5 435 21 834 6219
1999 12 947 000 6 977 000 5 521 23 169 6109

Kalla: Skogsindustrin rf., Miljöskyddsärsböcker.
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16. Insamlingen av returpapper i olika länder 
1998 (i procent)

Tyskland 69
Österrlke 64
Schweiz 64
Sverige 64
Finland 63
Nederländerna 57
Norge 54
Danmark 51
Belgien 47
Spanien 43
Portugal 41
Frankrlke 40
Storbritannien 40
Italien 33
Grekland 21
Irland 20

Kalla: Pulp and Paper International samt Skogsindustrin rf.

18. Total energiförbrukningen
per BNP-enhet i vissa länder 1997

T o ta lfö rb rukn ingen  av energ i
Oljekilo/1000 m ark

Kanada 60,2
Turkiet 57,5
Island 53,5
Förenta staterna 53,4
Grekland 44,9
Belgien 42,9
Portugal 41,4
Luxemburg 38,6
Finland 37,7
Nederländerna 36,5
Sverige 35,0
Storbritannien 33,9
Spanien 31,6
Tyskland 30,9
Frankrike 30,9
Irland 27,8
Norge 26,4
Japan 25,2
Österrike 24,9
Italien 22,6
Danmark 21,4
Schweiz 18,5

17. Specifika mängder koldioxidsutsläpp fran 
metallförädling (kg koldioxid per ton 
framställd metall)

Kalla: IEA/0ECD, Energy Balances of OECO countries 1996-1997.

R äm ateria l E nerg ifö rbrukn ing

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

Kalla: Metallindustrins centralförbund rf.

19. Utvecklingen av det reellä världsmarknads-
priset pa olja (US dollar per fat)

N om ine lla  prise r Reellä p rise r
(1996 ârs nivâ)

1970 2,1 7,0
1971 2,6 8,4
1972 2,8 8,8
1973 3,1 8,9
1974 11,2 27,9
1975 10,6 23,9
1976 11,8 25,5
1977 12,8 26,0
1978 12,9 24,3
1979 29,2 49,4
1980 35,5 52,9
1981 34,1 46,6
1982 31,4 41,2
1983 28,4 36,7
1984 28,3 35,8
1985 27,0 33,8
1986 13,8 17,5
1987 17,8 22,2
1988 14,2 17,3
1989 16,9 19,5
1990 17,6 19,6
1991 18,3 19,7
1992 18,2 19,4
1993 16,1 17,0
1994 15,5 16,2
1995 16,9 17,4
1996 20,4 20,4
1997 19,2 19,2
1998 13,1 11,5
1999 18,1 14,7
2000*) 25,9 21,1

*) = I -  IV/2000.
Kalla: Förenta nationerna, United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD), Monthly Commodity Price Bulletins.
Obs! Prlserna baserar sig pâ Crude petroleum/Dubai, UK Brent och 
Alaska Average/W.Texas Average, spot, FOB.
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20. Finlands koldioxidutsläpp frân fossila bränslen och torvbränning 
(miljoner ton)

Tota It K ra ftve rk Industri T ra fik

1980 54,0
1981 44,7
1982 42,8
1983 42,4
1984 43,4
1985 49,5
1986 48,1
1987 51,9
1988 51,6
1989 51,9
1990 53,9
1991 53,2
1992 51,4 29,5 8,5 13,4
1993 52,0 31,0 8,2 12,8
1994 58,3 36,6 8,6 13,1
1995 55,2 34,3 8,1 12,8
1996 61,6 39,3 9,3 13,0
1997 59,8 36,4 9,8 13,6
1998 57,4 33,7 10,1 13,7
1999p 56,0
2000 57,7*)
2010 65,0*)

p =preliminär uppgift. *) = HIM:s prognos .. = uppgift saknas. 
Kalla: Statistikcentralen samt handeis- och industriminlsterlet.

21. Finlands svavelutsläpp (tusen ton svaveldioxid)
Flytande Fasta Skogs- M e ta il- O 'ie- Övrlg T o ta lt
b räns len bränsien in du stri industri ra ff  inerin  g Industri S Ë Ê Ê È Ê Ê È m

1980 248 91 104 42 61 38 584
1981 241 74 89 42 50 38 534
1982 232 62 65 42 45 38 484
1983 135 57 75 38 34 33 372
1984 125 73 71 33 34 32 368
1985 122 91 68 30 34 38 383
1986 100 79 56 33 31 32 331
1987 96 80 62 34 30 25 327
1988 82 70 53 35 32 31 303
1989 68 62 52 11 20 29 242
1990 75 87 48 7 20 21 258
1991 58 67 33 7 17 13 195
1992 46 45 17 10 9 14 141
1993 36 46 15 9 5 11 122
1994 33 45 13 9 4 11 115
1995 30 37 9 7 4 10 97
1996 33 43 11 6 3 9 105
1997 30 41 10 6 3 9 99
1998 25 34 10 7 4 10 90
1999*)

.. = uppgift saknas. *) = prognos.
Källa: Miljömlnlsterlet/mlljövärdsavdelnlngen och Statistikcentralen.
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22. Finlands utslapp av kvaveoxider (tusen ton)
V ag tra fik Ovrig tra fik Energi Industri T o ta lt

1980 136 43 98 18 295
1981 136 43 79 18 276
1982 137 43 73 18 271
1983 139 43 62 18 262
1984 140 43 57 18 258
1985 143 43 71 18 275
1986 147 43 70 18 278
1987 150 43 77 18 288
1988 155 43 77 18 293
1989 159 43 81 18 301
1990 158 43 82 17 300
1991 152 43 80 15 290
1992 146 43 75 20 284
1993 141 43 78 20 282
1994 137 43 81 21 282
1995 130 42 66 20 258
1996 127 44 77 20 268
1997 123 46 70 21 260
1998*) 118 48 63 23 252
1999*) 250

.. = uppgift saknas. *) = preliminar uppgift.
Kalla: Miljoministeriet/miljovSrdsavdelningen och Statistlkcentralen.

23. Forhojda halter av marknara ozon vid vissa meteorologiska 
stationer (dagar per dr)

Uto Vederlax Etseri Oulanka Totaft

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

Kalla: Finlands miljocentral.
—
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24. De förnybara energikällornas andel av 
energiförbrukningen är 1997 (procent)

T o ta lt ß iom assa,
av fa ll

Övriga (inkl. 
va tte n k ra ft)

Norge 41,2 2,9 38,3
Sverige 26,7 14,9 11,8
Österrike 23,3 12,4 10,9
Finland 20,7 17,0 3,7
Portugal 16,9 11,3 5,6
Danmark 8,0 7,1 0,9
Italien 7,9 4,0 3,9
Frankrike 6,6 4,3 2,3
Spanien 6,5 3,6 2,9
Grekland 5,3 1,3 4,0
Tyskland 2.3 1,7 0,6
Nederländerna 2,0 1,9 0,1
Irland 1,8 1,3 0,5
Belgien 1,4 1.1 0,3
Luxemburg 1,4 1,2 0,2
Storbritannien 0,9 0,7 0,2

Kalla: EEA och Eurostat: Environmental Signals 2000. EEA. 
Environmental assessment report No 6, s. 20.

25. Utvecklingen av kollektivtrafiken och
personbilstrafiken (miljoner personkilometer)

T o ta lt Person-
b ila r

M o to r-
cyk la r

Kollektiv-
tra fik

1980 48 051 34 8C3 800 12 451
1981 49 300 35 900 800 12 600
1982 51 100 37 500 800 12 800
1983 53 000 39 300 800 12 900
1984 54 960 41 200 800 12 960
1985 57 445 43 700 800 12 945
1986 58 245 45100

C
D

C
D

C
O 12 345

1987 59 669 46 000 800 12 869
1988 62 364 48 500 800 13 064
1989 63 779 49 900 800 13 079
1990 65 273 51 200 800 13 273
1991 64196 50 600 900 12 696
1992 63 884 50 500 900 12 484
1993 62 882 49 700 900 12 282
1994 62 855 49 600 900 12 355
1995 63 540 50 060 900 12 580
1996 63 890 50 400 900 12 590
1997 65 820 51 900 900 13 020
1998 66 833 53 830 900 13 002
1999 68 662 54900 900 12 862

Källor: Vägverket, VR-Group Ab, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, 
Helsingfors stads trafikverk.

26. Utvecklingen av utsläppen frän vägtrafiken (tusen ton)
Koldioxid Kolvä ten Kväveoxider P artik la r Kolrtranoxid

1980 7 645,4 47,0 135,7 9.3 386,2
1981 7 747,9 47,7 135,7 9,5 382,9
1982 7 930,4 48,8 137,3 9,8 382,7
1983 8 203,1 50,0 138,5 10,1 382,6
1984 8 453,6 51,4 140,4 10,4 384,3
1985 8 851,8 52,6 143,0 10,7 382,3
1986 9 459,7 54,3 146,6 11,2 383,7
1987 9 929,8 56,6 149,6 11,4 390,3
1988 10 334,6 59,5 154,7 11,7 400,0
1989 10 985,1 61,7 159,1 11,7 410,2
1990 11 179,0 61,4 157,6 11,6 405,4
1991 10 858,6 58,7 151,5 11,4 373,3
1992 10 834,7 55,8 144,6 10,8 343,6
1993 10196,5 54,0 140,4 10,3 329,8
1994 10 535,9 51,9 135,0 8,5 311,4
1995 10 391,7 50,7 131,8 8,0 304,9
1996 10 300,8 49,0 127,0 7,6 295,5
1997 10 837,9 47,3 122,6 7,1 284,4
1998*) 11 102,2 45,4 117,6 6,8 271,2
1999*) 11 399,4 43,6 113,0 6,5 262,0
2000*) 11 598,8 41,2 107,2 6,2 249,4
2001*) 11 695,1 38,4 100,6 5,8 234,0
2002*) 11 752,2 35,5 93,4 5,5 216,7
2003*) 11 795,2 32,7 86,9 5,3 201,5
2004*) 11 846,4 30,2 81,0 5,1 186,6
2005*) 11 870,3 27,8 75,9 5,0 173,9

*) = prognos. Kalla: Statens tekniska forskningscentral; LIISA-kalkylmodellen.
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27. Utvecklingen av totalutsläppen av bly 
i Finland (ton)

Energi-
och
värm epro -:
duktion

Industri-
p rocesser

V äg tra fik Gvrigt

1990 20,2 115.2 189,0 1.8
1991 15,6 62,3 168,0 1,5
1992 15,0 40,3 118,0 1,4
1993 9,1 39,7 49,0 1,9
1994 11,5 45,7 1,0 1,9
1995 9,7 45,6 0 1,0
1996 10,1 23,8 0 1,0
1997 9,3 8,2 0 1,0
1998 11,3 7,9 0 1,1

Källa: Flnlands miljöcentral.

28. Prisutvecklingen för olika trafikslag 
(1995=100)

Bruks- 
kostnad 
fo r p e r
s o n a l

Lokai-
resor
med
buss

la rtg a
tâ g reso r

Inrikes-
fiys

1990 80,3 73,6 79.4 68,5
1991 85,1 83,4 87,2 77,9
1992 86,8 89,3 91,9 83,9
1993 95,5 94,5 94,2 89,1
1994 94,6 98,8 97,0 96,5
1995 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 108,2 99,2 104,3 105,3
1997 108,8 100,0 108,4 102,1
1998 108,9 105,0 115,3 111,5
1999 114,0 106,1 119,4 118,7

Källa: Trafikministeriet.

29. Konsumentpriserna för bensin (95E) 15.7.2000 (mark per liter)
R affineripris Konsum entpris S ka tte r Skattens andel

(p ro ce n t)
England 2,23 8,09 5,86 72,4
Norge 2,60 7,94 5,34 67,3
Nederländerna 2,44 7,04 4,60 65,3
Finland 2,45 7,04 4,59 65,2
Sverige 2,33 6,89 4,56 66,2
Danmark 2,30 6,73 4,43 65,8
Frankrike 2,16 6,78 4,62 68,1
Italien 2,45 6,66 4,21 63,2
Belgien 2,17 6,27 4,10 65,4
Tyskland 2,02 6,22 4,20 67,5
Österrike 2,39 5,82 3,43 58,9
Irland 2,31 5,52 3,21 58,2
Portugal 2,79 5,28 2,49 47,2
Luxemburg 2,37 5,13 2,76 53,8
Spanien 2,10 5,00 2,90 58,0
Grekland 2,37 4,84 2,47 51,0
Förenta staterna*) 2,19 2,87 0,68 23,6

*) = priset i juni 2000 (regular unleaded -kvalitet).

Källa: EU/Oil Pétrolier och Oljebranschens centralförbund; USA: International Energy Agency, Monthly Oil Market Report 11 July 2000.
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Naturresurserna och miljön 2000

Naturresursema och miljön 2000  ger en översikt över utvecklingen av naturresurserna 
och tillständet i miljön. Publikationen beskriver principerna för samspelet mellan sam- 
hällsekonomi och natur, och visar hur detta samspel har utfallit i praktiken. Översikten 
redogör för förverkligandet av Finlands mal för hallbar utveckling, och beskriver ut
vecklingen inom de miljömässigt viktigaste samhällsekonomiska sektorerna - industrin, 
energiförsörjningen, trafiken, naturresurserna och naturvárden. I en bilaga presenteras 
de céntrala överenskommelser om skydd av naturresurser och miljö som Finland för- 
bundit sig att följa.
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