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Förord
Avsikten med det omfattande handlingsprogram för miljö och utveckling (Agenda 
21) som godkändes av Förenta Nationemas konferens ora miljö och utveckling i Rio 
de Janeiro är 1992, var att principiellt och heltäckande definiera de ätgärder som 
krävs för att förverkliga politiken för hällbar utveckling. I juni 2001 avtalade Europe- 
iska rädet i Göteborg om att skapa en heltäckande strategi för hällbar utveckling i 
Unionen. Strategin för hällbar utveckling är längsiktig och jämkar samman ekologisk, 
social och ekonomisk hällbarhet. Ytterligare har den s.k. Cardiffprocessen, som inled- 
des är 1998, som mäl att miljöhänsyn inordnas i den praktiska politiken inom olika 
sektorer i syfte att främja en hällbar utveckling. Europeiska unionens ministerräd ena- 
des i juni 2001 om ett gemensamt förslag tili unionens sjätte miljöprogram. Punktema 
ovan utgör gründen för EU: s förberedelser inför FN:s uppföljningsmöte med anled- 
ning av 10-ârsjubiléet för Riokonferensen.

Enligt regeringsprogrammet beaktas principema för en hällbar utveckling under rege- 
ringsperioden 1999-2003 konsekvent inom alla samhälleliga delomräden. Regeringen 
godkände i mars 2001 en nationell klimatstrategi för att förverkliga de skyldigheter att 
minska utsläppen av drivhusgaser som avtalades i Kyotoprotokollet. I regeringspro
grammet förutsätts att skyldighetema uppfylls sä att ätgärdema stöder ekonomisk till- 
växt, ökning av sysselsättningen och minskning av den offentliga skulden. Förverkli- 
gandet av politiken för en hällbar utveckling innebär att säväl ekologisk som social 
och ekonomisk hällbarhet intégreras i samhällsfunktioner och beslutsfattande pä alla 
niväer. Enligt regeringens program för hällbar utveckling skall översikten Naturresur- 
sema och miljön, som publiceras i samband med budgetpropositionen, ocksâ i framti- 
den utvecklas som informationsmedel i politiken för hällbar utveckling.

Översikten har sammanställts av en arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet. Ord- 
förande för arbetsgruppen var överdirektör Markku Nurmi (miljöministeriet) och 
medlemmarna var konsultativa tjänstemannen Pekka Pelkonen och finanssekreterare 
Meri Obstbaum (finansministeriet), överinspektör Timo Ritonummi (handels- och in- 
dustriministeriet), överinspektör Elina Nikkola (jord- och skogsbruksministeriet), 
överinspektör Maria Rautavirta (trafik- och kommunikationsministeriet) samt överin
spektör Jarmo Muurman och överinspektör Sauli Solhagen (miljöministeriet). 
Specialforskare Jukka Hoffrén (Statistikcentralen) samt planerare Maire Repo och 
äldre forskare Ulla Oksanen (Finlands miljöcentral) var sekreterare för arbetsgruppen. 
Jukka Hoffrén ansvarade ocksâ för redigeringen av Publikationen.

Helsingfors i September 2001

Miljöministeriet
Miljöminister 
Satu Hassi

Statistikcentralen
Generaldirektor 
Timo Relander
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7 Samhällsekonomi och m iljö

Internationell miljöpolitik

Verksamhetsmiljön för miljöpolitiken är 
internationell tili sin karaktär och det finns 
för närvarande över hundra intemationella 
miljöavtal. Den politik förhällbar utveckling 
som definierades under Förenta Nationemas 
konferens om miljö och utveckling i Rio de 
Janeiro sommaren 1992 är för närvarande ut- 
gängspunkten för säväl den intemationella 
som den nationella miljöpolitiken. Under 
den señaste tiden har betydelsen av ekono- 
misk och social hállbarhet betonats vid sidan 
av den ekologiska hállbarheten. Utgängs- 
punkten för den strategi för hallbar utveck
ling som Europeiska rädet kom överens om 
i Göteborg i juni 2001 ären djupare integre- 
ring av de tre dimensionerna för hállbarhet.

En av de största utmaningarna för en hállbar 
utvecklig är att bekämpa tilltagandet av driv- 
husfenomenet. FN:s klimatpanel IPCC:s be- 
räkningar visar att jordens medeltemperatur 
stiger med 1,4-5,8 grader före är 2100. Un
der klimatkonferensen i Kyoto i december 
1997 undertecknades, som ett led i Riopro- 
cessen, ett världsomfattande Protokoll om att 
minska drivhusgaserna. Enligt avtalet skall

industriländema senast under perioden 
2008-2012 minska sina utsläpp av drivhus- 
gaser med i medeltal 5,2 procent frän 1990 
ärs nivä. Förenta staterna skall minska ut- 
släppen med 7 procent, EU-ländema med 8 
procent och Japan med 6 procent. För ut- 
vecklingsländema fastställdes inga skyldig- 
heter att minska utsläppen. Kyotoprotokollet 
är ett första Steg mot att minska drivhusga
serna tili en trygg nivä, men det har inte nä- 
gon avgörande effekt da det gäller att brom- 
sa upp klimatförändringen. Enligt IPCC 
skulle detta kräva utsläppsminskningar pä 
50-90 procent pä global nivä.

Under FN:s klimatkonferens i Bonn i juli 
2001 näddes enighet om de öppna punktema 
i Kyotoprotokollet. Till dessa hör spelregler- 
na för mekanismema i protokollet, kolsval- 
gen, övervakningen av att avtalet följs och 
finansieringen av klimatprojekt i utveck- 
lingsländer. Förenta statema omfattade inte 
samförständet, eftersom staterna ansäg att 
det strider mot deras ekonomiska intressen. 
Förenta staterna stär för ungefär 36 procent 
av industriländemas utsläpp av drivhusga- 
ser. Kyotoprotokollet träder i kraft dä de in- 
dustriländer som ratificerat det sammanlagt

Figur 1. Koldioxidutsläpp frän fossila bränslen, heia världen (miljarder ton)
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stär för minst 55 procent av industriländer- 
nas koldioxidutsläpp är 1990. Följande kon- 
ferens för partema i Kyotoprocessen gär av 
stapeln i Marrakech i Oktober 2001.

Enligt en uppskattning som FN publicerade i 
mars 2001 varierar kostnadema för förverk- 
ligandet av Kyotoprotokollet mellan 0,1 och 
1,1 procent av bruttonationalprodukten per 
är i industriländema. Detta förutsätter att inga 
begränsningar sätts pä den internationella 
utsläppshandeln. Utan utsläppshandel är 
kostnadema dubbla. Under de senaste ären 
har den tekniska utvecklingen fort med sig 
mänga möjligheter att minska utsläppen av 
drivhusgaser. Enskilda tekniska lösningar 
säsom kombinerad produktion av elektricitet 
och värme, ökad användning av biomassa, 
hybridbilar, teknik som avskiljer koldioxid 
frän fossila bränslen, effektivare vindkraft- 
verk och bränsleceller räcker emellertid inte 
tili. Det behövs dessutom omfattande för- 
ändringar i ekonomin och inom alla sam- 
hällssektorer. Enligt FN:s uppskattning kan 
mer än hälften av de utsläppsminskningar 
som är möjliga under perioden 2010-2020 
göras genom effektivare energianvändning.

OECD:s rekommendationer om hällbar ut- 
veckling godkändes under ministermötet i 
maj 2001. Avsikten med rekommendationer- 
na är att försöka integrera den ekonomiska, 
sociala och ekologiska dimensionen i en 
hällbar utveckling samt att bryta sambandet 
mellan ekonomisk tillväxt och miljöskador. 
Ytterligare borde marknadsbaserade instru- 
ment utnyttjas effektivare och man borde 
satsa pä att möta den största globala miljöut- 
maningen, klimatförändringen. Användning- 
en av naturresurser borde styras pä ett sädant 
sätt att marknadspriserna avspeglar de exter
na kostnader som förbrukningen förorsakar 
samhället.

EU:s strategi för hällbar utveckling godkän
des av Europeiska rädet i Göteborg 
15-16.6.2001. Under toppmötet i Barcelona 
vären 2002 fortsätter förberedelsema genom 
att den ekologiska dimensionen i strategin 
kopplas tili den längsiktiga strategi som god

kändes i Lissabon. Mälet för Lissabonstrate- 
gin är att göra Europeiska Unionen tili värl- 
dens konkurrenskraftigaste och mest dyna- 
miska informationsbaserade ekonomi, som 
förmär upprätthälla en hällbar ekonomisk 
tillväxt, skapa nya och bättre arbetsplatser 
och öka den sociala gemenskapen.

I januari 2001 framförde Europeiska kom- 
missionen sitt förslag tili unionens sjätte 
miljöprogram, som täcker en period pä tio 
är. Programmet främjar en hällbar utveck
ling och medverkar tili att förverkliga strate
gin för hällbar utveckling i Europa bland an
nat genom att definiera de primära miljöin- 
satsema. De viktigaste utmaningar som fast- 
ställs i det sjätte miljöprogrammet är klimat
förändringen, hälsan, miljön och livskvalite- 
ten, naturen och den biologiska mängfalden, 
hällbar användning av naturresursema samt 
avfallshanteringen. I fräga om klimatpoliti- 
ken är mälet i första hand att ratificera Kyo
toprotokollet och minska utsläppen pä det 
sätt som avtalas i protokollet. I programut- 
kastet betonas ocksä att medlemsstatema 
skall förverkliga den nuvarande miljölag- 
stiftningen bättre än vad som nu är fallet. 
Kommissionen har för avsikt att utöva pä- 
tryckningar pä medlemsstatema genom att 
informera mera och öppnare om brister i för- 
verkligandet av lagstiftningen. Ytterligare 
skall miljöfrägor integreras mer än tidigare i 
EU:s politik inom andra sektorer och bl.a. 
skall alla kommissionens politiska initiativ 
bedömas ocksä ur miljösynvinkeln. Mar- 
knadsmekanismema borde ocksä utnyttjas i 
större utsträckning i miljöfrägor och likasä 
borde vetenskaplig information utnyttjas ef
fektivare som grund för beslutsfattande. 
Dessutom borde medborgamas konsumtions- 
vanor förändras i en hällbarare riktning.

Enligt det sjätte miljöprogrammet beaktas 
skyddandet av naturen och den biologiska 
mängfalden mer än tidigare bl.a. i lantbruks- 
och fiskepolitiken. Till de viktigaste miljö
frägor som gäller hälsa hör att justera 
EU-systemet för hantering av kemikalieris- 
ker, att minska de risker som är förknippade 
med bekämpningsmedel samt att förbättra

6 ¡¡jjjl Statistikcentralen



luft- och vattenkvaliteten. Da det gäller an- 
vändningen av naturresurser betonas hällbar- 
het och minskande av avfallsmängdema. 
Detta eftersträvas bl.a. genom integrerad 
produktpolitik och kommissionen drog upp 
linjerna för denna i februari 2001.

Hällbar utveckling i Finland

Miljöskyddsnivän i Finland är hög ocksä i 
global jämförelse. Detta har konstaterats 
bl.a. av World Economic Forum, som vären 
2001 gjorde en undersökning med hjälp av 
index för miljöns hällbarhet (Environmental 
Sustainability Index, ESI). Jämförelsen visa- 
de att Finland hade gjort de största framste- 
gen mot en hällbar utveckling. Indexet visar 
ett lands prestation i fräga om miljöns bär- 
kraft i jämförelse med andra länder. Mätt en- 
ligt index för miljöns bärkraft är Finland bäst 
i världen da det gäller vattenkvalitet och an- 
svarsfull samhällspolitik. Andra starka sekto- 
rer är tillgängen pä miljöinformation, veten- 
skap och teknologi, egna initiativ inom den 
privata sektom, luftkvalitet, stränga miljöbes- 
tämmelser och beaktande av intemationella 
avtal. Till svagheterna hör däremot utsläpp

som kumulerats i miljön och den höga kon- 
sumtionen av naturresurser per person.

Under de senaste ärtiondena har man arbetat 
mälmedvetet för att främja miljöskydd och 
hällbar utveckling i Finland. Finlands pro
gram för hällbar utveckling godkändes i juni 
1998, vilket gjorde Finland tili ett av de för- 
sta länder som utarbetat ett program för det
ta. Till de centrala mälen för ekologisk häll
barhet hör bl.a. att bromsa upp klimatförän- 
dringen, att ändra produktions- och konsum- 
tionsvanorna, att minska användningen av 
icke-förnybara naturresurser och att upprätt- 
hälla den biologiska mängfalden. En hällbar 
utveckling främjas ocksä av Finlands kom- 
mission för hällbar utveckling. Kommissio
nen tar initiativ i ärenden som kräver myn- 
dighetsberedning.

Finlands nationella lista över indikatorer för 
hällbar utveckling publicerades vären 2000. 
Förvaltningsomrädena och de olika aktörer- 
na rapporterar senast sommaren 2001 tili 
Finlands kommission för hällbar utveckling 
om hur programmet förverkligats. Pä basis 
av rapporterna och andra utredningar samt 
utvecklingsarbete utarbetas en totalbedöm-

Figur 2. Index för miljöns hâllbarhetsindex (ESI) i vissa länder är 2001
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ning om vilken inverkan Programmen för 
hällbar utveckling har haft i Finland. Be- 
dömningen bereds före uppföljningsmötet 
tili Riokonferensen om miljö och utveckling 
är 2002 (World Summit on Sustainable De
velopment).

Finlands nationella klimatstrategi blev klar i 
mars 2001, da regeringen avgav den som re- 
dogörelse tili riksdagen. Enligt slutledning- 
arna i strategin kommer utsläppen av driv- 
husgaser i Finland att överskrida mälnivän 
enligt Kyotoprotokollet om inte mälmedvet- 
na och effektiva ätgärder vidtas för att be- 
gränsa utsläppen. I strategin konstateras yt- 
terligare att utsläppen av drivhusgaser är be- 
roende av den ekonomiska tillväxten och 
Strukturen samt av elanskaffningsstrukturen. 
Ätgärder behövs inom bade Produktionen 
och användningen av energi, i trafiken, inom 
byggsektom och samhällsplaneringen, i han- 
teringen av utsläppen inom jord- och skogs- 
bruket samt inom avfallshanteringen. Om 
mälet för Kyotoprotokollet skall näs krävs 
forskning och utveckling, ekonomiska styr- 
medel säsom beskattning och olika stödsys- 
tem, lagar och bestämmelser, frivilliga avtal

samt att konsumentema sporras tili verksam- 
het pä eget initiativ.

Den ökade totalförbrukningen av elektricitet 
och ersättandet av gamla kraftverk med nya 
förutsätter att det byggs nya kraftverk. Upp- 
skattningsvis kan hälften av den minskning 
av utsläppen av drivhusgaser som krävs 
täckas med effektivare energi sparande och 
ökad användning av fömybara energikällor. 
Enligt strategin skall kolanvändningen inte 
längre ökas, utan endera skall kämkraftska- 
paciteten byggas ut eher stenkol ersättas 
med naturgas. Oberoende av vilket alternativ 
som väljs skall möjlighetema att bygga ut 
den kombinerade Produktionen av elektrici
tet och värme utnyttjas tili fullo pä sä sätt att 
endera naturgas eher fömybara energikällor 
väljs tili huvudsakligt bränsle. I den natio
nella klimatstrategin uppskattas att det ärliga 
behovet av statlig finansiering och finansie- 
ring som styrs via energiskattesystemet före 
är 2010 ökar med i medeltal 300 miljoner 
mark frän den nuvarande nivän. De största 
utgiftsposterna är dä stöd som inriktas pä 
energisparande och främjande av fömybara 
energikällor.

Figur 3. Utvecklingen av Finlands reellä BNP samt energi- och materialförbrukningen (1980=100)
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Styrmedel ¡nom miljöskyddet

Den administrativa styming som stöder en 
hállbar utveckling har utvecklats kräftigt un- 
der de señaste áren. Den nuvarande miljö- 
skyddslagstiftningen trädde i kraft i början av 
mars 2000, dá lagstiftningen och tillständsför- 
farandet gällande miljöskydd uppdaterades 
och harmoniserades. Malet för miljö- 
skyddslagen är att harmonisera begränsning- 
en och hanteringen av utsläpp. Uppmärksam- 
het fásts speciellt vid tillämpning av principen 
om bästa tillgängliga teknik (BAT), vid risk- 
hantering och vid effektiv energianvändning.

En markanvändnings- och byggnadslag som 
är förenlig med en hállbar utveckling trädde 
i kraft i början av är 2000 och den revidera- 
des i början av är 2001. Till de céntrala mä- 
len i lagen hör bl.a. att främja en god livsmil- 
jö och en hállbar samhällsutveckling samt att 
öka medborgamas möjligheter att páverka. 
Andra miljölagar som reviderats i enlighet 
med en hállbar utveckling är lagen om mi- 
ljöskadeförsäkring (1999), ändringen av la
gen om förfarandet vid miljökonsekvensbe- 
dömning, MKB (1999), avfallslagen (1994), 
skogslagen (1997), lagen om naturskydd 
(1997) och jordämneslagen (1997).

Utöver lagstiftningen togs olika slag av 
ekonomiska styrmedel i bruk under 
1990-talet. Exempel pä dessa är miljöskat- 
ter, miljömärkning och frivilliga avtal. Mätt 
enligt andelen av nationalprodukten place- 
rar sig Finland klart över medeltalet för 
OECD-länderna i fräga om miljörelaterade 
skatter. Är 1999 utgjorde dessa skatter 3,4 
procent av bruttonationalprodukten i Fin
land. Största delen av intäkterna av miljöre
laterade skatter kommer i alia länder frän 
beskattningen av fossila bränslen, framför 
allt bensin och dieselolja. De miljörelatera
de skatterna stod är 1997 i medeltal för 
omkring 7 procent av totalbeskattningen i 
OECD-länderna.

Enligt Ekonomiska rädets utredning, som 
blev klar i februari 2000, stävjade höjningen 
av de miljörelaterade skatterna under 
1990-talet koldioxidutsläppen pä sä sätt att 
utsläppen är 1998 var nägra miljoner ton 
mindre än de annars hade varit. Enligt ar- 
betsgruppen var ett särskilt problem framför 
allt i fräga om höjning av de skatter som är 
förknippade med energianvändning, att skat
terna främst belastar näringsgrenar med stör 
energiförbrukning och hushäll med smä in- 
komster.

Figur 4. Utvecklingen av Finlands reellä BNP och utsläppen tili luft (1980=100)
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1. Miljorelaterade statliga skatter och avgifter (miljoner mark)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

BS BS BS BS BS BS SB BP

Skatt p3 engingsforpackningar 
for alkoholdrycker 88 52 55 60 73 73 70 71
Skatt p§ engingsforpackningar 
forlaskedrycker 15 9 10 9 7 7 7 7
Avgift for bekampningsmedel 6 6 9 10 10 10 10 11
Energiskatter 11 628 12714 13 895 15 306 15 765 15 435 15 500 15 845
Oljeavfallsavgift 21 20 20 20 20 20 20 20
Skatt p i bilar och motorcyklar 2 685 3611 4210 5 259 6115 6 295 5 300 5 271
Vattenskyddsavgift 3 3 2 3 3 3 2 2
Oljeskyddsavgift 34 29 33 33 35 32 32 33
Fordonsskatt
(den s.k. bruksavgiften) 1 046 1 110 1 129 1 198 1 245 1 306 1 345 1408
Motorfordonsskatt 
(den s.k. dieselskatten) 668 929 979 1 042 1 101 1 074 1 190 1 242
Avfallsskatt - 41 127 182 202 198 200 202

T o ta lt 1 6 1 9 4 18 524 2 0 4 6 9 2 3 1 2 2 24 576 24 453 2 3 6 7 6 2 4 1 1 2

BS = Bokslut. SB = Statsbudget. BP = Budgetproposition. — = inte i bruk. .. = uppgifl saknas.

Obs! FIM1 = 0,168188 EUR; EUR 1 = FIM 5,945730.

Miljoskydd i statsforvaltningen

Enligt regeringens program for hallbar ut- 
veckling framjas en ekologiskt hallbar ut- 
veckling genom miljomedveten upphand- 
lingspolitik hos myndighetema. Den offent- 
liga sektom koper upp en hel del investe- 
rings- och konsumtionsvaror. Miljosynpunk- 
ter kan beaktas i den offentliga upphandling- 
en da foremalen for upphandling och de tek- 
niska specifikationerna faststalls. Vid upp- 
handlingen kan miljokonsekvenserna och 
kostnadema beaktas da en offerts totaleko- 
nomiska formanlighet bedoms, samtidigt

2. Statens utgifter och MM:s miljoutgifter 
1998-2002 (miljoner mark)

Statens M M :s Procent
utgifter miljoutgifter
to ta lt ...........

1998 194 292 1 095 0,56
1999 211 713 1 066 0,50
2000 228 744 1 125 0,49
2001 212 298 1 116 0,53
2002 209 646 1 171 0,56

som kraven i konkurrenslagstiftningen, sa- 
som icke-diskriminering och opartiskhet, 
bor uppfyllas.

Statsforvaltningen har en viktig roll som 
agent och finansiar i miljoforskning och -ut- 
veckling. Miljoforskningen finansieras av 
bland andra Finlands Akademi, Teknologis- 
ka utvecklingscentralen och de ministerier 
som verkar inom miljo-, energi- och naturre- 
surssektorema. Uppskattningsvis 33 procent 
av universitetens och hogskolomas miljo
forskning finansieras av dessa instanser. 
Storsta delen, 56 procent, av forskningen 
finansieras med egen budgetfinansiering. 
Universitetens och hogskolomas ovrig, 
framst privat finansiering, ingar inte i tabell
3. Statens miljoskyddsutgifter inriktas 
huvudsakligen pa industrin och kommuner- 
na och anvands da for att forbattra miljons 
tillstand och atgarda miljoskador, medan na- 
turskyddsutgiftema anvands for anskaffning 
och skotsel av naturskyddsomraden. Den 
storsta statliga miljoskyddsutgiften ar miljo- 
stodet till jordbruket, som granskas narmare 
i kapitlet Naturresurser.
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3. Statens miljöutgifter (miljoner mark)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002**)

MMjöförvaltning 440 469 479 506 510 547 581 602
C entra lförva ltn ing 127 135 139 153 151 157 158 160
R eg ionalförvaltn ing 313 334 340 353 359 390 423 442

Utvecklingssamarbete 276 243 295 295 355
Näromrädessamarbete 57 57 62 66 58 57 57 78
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget 8 7 7 7 7 7 7 -
Forskning och utveckling *) 640 657 764 799 859 945 945 951

M iljö skyd d  och m iljö v ä rd " 93 104 101 114 112 118 120 123
Användning och skötse l av naturresurser2' 119 129 143 149 176 180 183 168
U n ivers ite t och högsko lor 204 227 235 245 251 261 281 298
U tveckling av  m iljö te k n o lo g in 11 193 168 255 261 290 350 325 325
A nnan m iljö forskn ing41 31 29 30 30 30 36 37 37

Stöd t i li miljöorganisationer 6 6 6 6 7 6 7 6
Miljöskydd 85 119 189 174 155 129 150 156

Luftvärd  och avfa llshante ring 45 41 56 53 49 29 46 57
Vattenskydd 8 33 32 7 13 13 12 10
M iljö sk ö ts e l och -rening 32 45 101 114 93 87 92 89

Naturskydd 312 325 479 569 402 431 365 338
Främjande av energisparande 6 8 9 15 15 15 15 20
Investeringsstöd fö r förnybar energi*) 37 33 51 117 120 120 150 101
Miljöskydd inom vägtrafiken*) 139 128 78 105 121 118 134 134
Spärtrafik*) 79 93 93 101 102 102 102
Stöd för investeringar i gödselstäder - 80 65 36 24 6 22 20
Miljöstöd t i li jordbruket 1 420 1 570 1 631 1 690 1 606 1 642 1 679 1 771

Basstöd 1330 1367 13 72 1410 13 88 1 4 8 5
Specia lstöd 90 203 259 230 218 157

Miljöstöd fö r skogsvärd - 10 15 13 22 27 25 25

Totalt 3 426 3 791 4223 4 491 4 362 4151 4 239 4 304

— = inte i bruk. .. = uppgift saknas. *) = uppskattning. **) = proqnos
” Miljöförvaltningen och Finlands Akademi. Jord- och skogsbruksförvaltningen. Forskning inom teknik. Övriga förvaltningsomräden.

Obs! FIM1 =0,168188 EUR; EUR 1 = FIM 5,945730.

Näromrädessamarbete rädena hör utveckling av miljöförvaltningen,
vattenskydd och luftvärd samt avfallshante-

Finland har sedan 1991 arbetat för att för- ring. Arbetet för att skydda Östersjön grün-
bättra miljöns tillstand i länderna i näromrä- dar sig pä Östersjöprogrammet och utgängs-
det och Östersjöns tillständ. Miljöministeriet läget är 132 Objekt, s.k. hot spots, som krä-
har stött miljöprojekt i nordvästra Ryssland, ver brädskande miljöskyddsinsatser. Inom
de baltiska länderna och Polen. Samarbetet miljöskyddet har Finland frän är 1991 tili det
har koordinerats av utrikesministeriet. I och första kvartalet 2001 bidragit tili mer än 300
med att EU utvidsas och de länder som sö- investeringsprojekt och ungefär 900 projekt
ker medlemskap närmar sig Unionen kom- för tekniskt biständ. Allt som allt har Finland
mer EU inom den närmaste framtiden att ha använt ungefär 660 miljoner mark för pro-
en större roll i arbetet för en hällbar utveck- jekten.
ling i Finlands näromräden. Finlands närom-
râdessamarbete gâr ut pä att utveckla samar- Enligt en uppskattning som utrikesministeri-
betsländernas egna färdigheter att lösa och et latit göra och som färdigställdes varen
förebygga miljöproblem. Tili samarbetsom- 2000 har Finlands mnjösamarbete i närom-
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rädena allmänt taget värit lyckat. Man har 
funnit snabba och lyckade lösningar i samar- 
betet mellan miljömyndighetema. Somraa- 
ren 2000 kom Europeiska Unionen och 
Ryssland överens om ett handlingsprogram i 
anslutning tili avtalet om partnerskap och 
samarbete (PCA) och definierade tyngd- 
punktema i samarbetet. Omorganiseringen 
inom miljöförvaltningen i Ryssland har för- 
svärat den längsiktiga utvecklingen av sam
arbetet. Verksamhetsförutsättningarna är dä- 
liga, eftersom miljöskydd inte har hög prio- 
ritet pä nationeil och lokal niva i Ryssland 
och eftersom samarbetsmyndigheterna ofta 
byts ut. Samarbetet med Ryssland och mi- 
ljöskyddet betonas emellertid i verksam- 
hetsplanen för unionens nordliga dimension.

Syftet med samarbetet mellan Finland och 
Ryssland har värit att minska miljöskadoma 
i Barents- och Östersjöomrädet i nordvästra 
Ryssland. Finland har värit aktivt med om 
att effektivisera Europeiska unionens insat- 
ser för att främja miljöprojekt i nordvästra 
Ryssland. Med tanke pä Finska vikens till- 
ständ är det mest brädskande projektet be- 
handlingen av avloppsvattnet i S:t Peters
burg. Finlands mäl är att förverkliga Östersjö- 
programmet och att utveckla miljöförvalt
ningen i näromrädena. Pä nationeil niva har 
miljöskyddet hög prioritet i de baltiska län- 
derna. I Baltikumsamarbetet har vatten- 
skydds-, luftvärds- och avfallshanteringspro- 
jekt förverkligats. Dessutom har unionens 
miljölagstiftning, som är ett villkor för 
EU-medlemskap, trätt i kraft. Mellan Fin
land och Polen har man fortsatt det samarbe
te för miljöskydd och energisparande, dvs. 
det s.k. ekokonversionssamarbetet, som in- 
leddes är 1990. De miljöinvesteringar som 
gäller Polen är främst förknippade med av- 
loppsbehandling och förnyande av teknolo
gin i kraftverk och industrianläggningar.

Det primära mälet för det tekniska biständs- 
samarbetet är att stöda fortgängen för mi
ljöinvesteringar. De viktigaste samarbetspro- 
jekten gäller utbildning i miljöskydd och mil- 
jöforskning samt förverkligande av pro- 
grammet för ren produktion i Ryssland och

de baltiska ländema. Mälet för Projekten är 
att utveckla en hällbar, miljövänlig och eko- 
nomisk Struktur för industriproduktionen.

Är 1999 inledde ryska, finländska och nor- 
ska myndigheter tillsammans en omfattande 
kartläggning av det grundläggande geoke- 
miska tillständet i jordmänen och ytvattnen i 
nordvästra Ryssland, Finland och norra Nor
ge. Avsikten är att kartlägga förekomsten i 
jordmänen av naturliga kemiska föreningar 
och kemiska föreningar som människan gett 
upphov tili. Resultaten av projektet stär tili 
buds är 2003.

4. Finlands satsning pä näromrädessamarbete 
landvis 1991-2001 (miljoner mark)

Investerings- Projekt för
Projekt tek n is k t biständ

Estland 154,3 28,4
Lettland 68,9 7,8
Litauen 45,8 7,3
Ryssland 119,6 55,2
Ukraina 8,2 0,1
Polen 96,8 0,5
Andra*) 0,5 65,6

Totalt 494,1 164,9

*) = stöd tili internationella finansiella företag och samarbets- 
projekt som gäller länderna ovan.

Miljöskydd i kommunerna

Är 1994 ingicks ett internationeilt avtal, Lo
kalagenda 21, i Aalborg, Danmark. Avtalet 
förutsätter att lokala handlingsprogram för 
hällbar utveckling utarbetas. I Finland pägär 
för närvarande projekt i anslutning tili Lokal
agenda 21 i mer än 250 av de 448 kommu
nerna. Projekten omfattar därmed nästan 80 
procent av landets befolkning. Lagstiftning- 
en om förvaltning och arrangerande av mil
jöskyddet i kommunerna och om skötsel av 
miljöskyddsuppgiftema utvidgades är 1997.
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Miljöskyddsmyndighetens uppgifter i en 
kommun kan skötas i samarbete mellan flera 
kommuner, men varje kommun bär fortfa- 
rande ansvaret för att miljösynpunkter beak- 
tas i kommunens verksamhet.

EU:s initiativ tili indikatorer pä lokalnivä för 
hällbar utveckling presenterades i Hannover 
i februari 2000. Avsikten med initiativet var 
att fä tili stand ett mer integrerat System för 
uppföljning av en hällbar utveckling i euro- 
peiska städer. För Finlands del underteckna- 
des avtalet om att ta i bruk indikatorema i 
Hannover av Helsingfors, Tammerfors, 
Äbo, Björneborg och Kouvola. Ocksä i Fin
lands Kommunförbunds miljöbarometer- 
projekt är avsikten att skapa ett indikator- 
system som beskriver hur resultatrik kom- 
munernas miljöpolitik är. Syftet med syste- 
met är att beskriva varje kommuns miljöpo- 
litiska framsteg och att därmed sporra kom- 
munema tili en ekologiskt hällbar utveck
ling.

Den kampanj för att minska utsläppen av 
drivhusgaser som kommunerna inledde är 
1997 fick fortsättning i november 2000 och 
utvidgades tili att omfatta 40 kommuner, 
däribland mänga av de största städema i Fin- 
land. I maj 2001 deltog 41 kommuner i pro- 
jektet, dvs. mer än 45 procent av finländar- 
na. Kampanjen är en del av den internatio- 
nella miljöorganisationens för kommuner 
(ICLEI:s) projekt ’’Cities for Climate Protec
tion”, med syftet att minska städemas ut- 
släpp av drivhusgaser. I det första skedet ut- 
arbetar kampanjkommunema med hjälp av 
Kasvener-programmet en balansräkning 
över drivhusgaser och en prognos för ut- 
släppsutvecklingen. De följande skedena gär 
ut pä att göra upp en konkret plan för ut- 
släppsminskning och att förverkliga planen. 
Utgängsläget är i första hand kommunens di- 
rekta möjligheter att päverka energianvänd- 
ningen och -Produktionen, avstjälpningsplat- 
sema och avfallshanteringen i kommunen. 
Ytterligare kan kommunen päverka bäde in- 
vänamas och näringslivets utsläpp av driv
husgaser genom olika lösningar som gäller 
trafik- och samhällsstrukturen.

Avfallshanteringen i samhällena genomgick 
en rätt omfattande strukturomvandling under 
1990-talet. Avstjälpningsplatsverksamheten 
har koncentrerats tili allt färre och större en- 
heter. Detta har under det senaste ärtiondet 
höjt avfallsavgiftema frän i medeltal 50 
mark tili 295 mark. De ärliga avfallsavgifter- 
na för ett fristäende smähus har exempelvis 
stigit med 60 procent och transportavgiftema 
med 20 procent. Avfallshanteringen har ock
sä koncentrerats sä tili vida att kommunerna 
har organiserat hanteringen av det kommu- 
nala avfallet som ett omfattande samarbete 
mellan flera kommuner. För närvarande ora- 
fattas 323 kommuner och 83 procent av be- 
folkningen av samarbetet. En större del av 
avfallet ätervinns ocksä och avfallsbehand- 
lingen har blivit effektivare. Avfallssorte- 
ringen blir allt bättre, det har byggts ätervin- 
ningscentraler, mottagningscentraler för pro- 
blemavfall och regionala insamlingssystem.

5. Kommunernas miljöskyddsutgifter 
(miljoner mark)

1995 1996 1997 1998 1999 2000*)

Avfallshantering
Investeringar 87 71 97 112 91 115
Verksamhetsutgifter 404 476 542 607 624 640

Vattenförsörjning 
Behandling av 
avloppsvatten
Investeringar 203 216 213 204 215 233
Verksamhetsutgifter 760 668 587 602 627 648

Anläggning av avlopp
Investeringar 469 523 516 494 586 565
Verksamhetsutgifter 910 780 687 703 733 757

Energiförsörjning
Luftvärd
Investeringar 23 86 223
Verksamhetsutgifter 158 139 154

Miljöförsörining
Investeringar 20 38 21 26 26 38
Verksamhetsutgifter 200 209 244 250 278 294

Totalt 3 234 3 206 3 284 2 998 3183 3290
Investeringar 802 934 1070 836 919 951
Verksamhetsutgifter 2 432 2 272 2 214 2162 2 264 2 339

*) = preliminar uppgift. .. = uppgift saknas.
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Principen om producentansvar har utvidgats, 
vilket ocksä har flyttat ut flera slag av avfall 
frän kommunens lagstadgade avfallshante- 
ring. Avfallsmaterial av det här slaget är 
bl.a. kylskäp, nedskrotade bilar, bildäck, 
tidningar, glasflaskor och andra förpack- 
ningar.

Största delen av kommunemas, samkommu- 
nemas och de kommunala affärsverkens mil- 
jöskyddsutgifter förorsakas av anläggning av 
avlopp och rening av avloppsvatten. Ut- 
giftema för avfallshantering, anläggning av 
avlopp och behandling av avloppsvatten 
täcks i regel med avgifter som bärs upp av 
dem som utnyttjar tjänstema. Projektinveste- 
ringama finansieras däremot delvis med stat- 
liga budgetmedel. Utgiftema för miljöför- 
sörjning finansieras med kommunemas egna 
skatteintäkter och med statliga inkomstöver- 
föringar. Finlands vattenförsörjningslagstift- 
ning reviderades i början av mars 2001. Vat- 
tenförsörjningen ses i den nya lagen som en 
nödvändig tjänst och avgiftema skall därmed 
vara skäliga och rättvisa. Klassificeringen 
som nödvändig tjänst garanterar ocksä en 
viss miniminivä pä konsumentskyddet. Sam- 
ma bestämmelser gäller bade kommunala 
och privata anläggningar. Kommunen kallar 
inte längre anläggningar allmänha vatten- 
och avloppsverk och de allmänna bestäm- 
melsema ersätts med allmänna leveransvill- 
kor, som utarbetas i samarbete med konsu- 
mentmyndighetema. Huvudregeln är att 
kostnadema för vattenförsöijningen täcks 
med avgifter som bärs upp av kundema, men 
lagen gör det möjligt att, vid behov, stöda 
verksamheten med offentliga medel.

Miljöhälsa

Europeiska miljöbyrän EEA och världshäl- 
soorganisationen WHO har publicerat en 
rapport, som visar att mänga miljöproblem 
har en tydlig inverkan pä människans hälso- 
tillständ. Enligt organisationema är de värsta 
Problemen ur hälsosynvinkel sädana som är 
förknippade med luft- och vattenförorening- 
ar och trafikolyckor. WHO uppskattar tili

exempel att luftföroreningar, främst smä 
partiklar, enbart i Europa förorsakar 100 000 
förtida dödsfall per är.

Miljö- och hälsofrägor gäller alla människor 
och de har därför fätt hög prioritet i mänga 
intemationella processer. WHO:s regionkon- 
tor för Europa inledde är 1989 en process 
som gäller miljö och hälsa och som har inne- 
fattat tre ministermöten. Processen har resul- 
terat i att de flesta ländema i Europa har ut- 
arbetat egna nationella miljö- och hälsoprog- 
ram. Ocksä världshandelsorganisationen 
WTO har beaktat miljön och hälsan genom 
att ta upp reglema för handel med bioteknik 
och genomvandlade organismer som centra- 
la teman i sina förhandlingar. De nordiska 
ländema har i intemationella forum kräftigt 
betonat försiktighetsprincipen. Med tanke pä 
miljöhälsan har kemikalier, buller och luft- 
kvalitet betraktats som viktiga frägor i det 
nordiska samarbetet.

Ocksä i Finland läg tyngdpunkten i miljöhäl- 
sovärden länge pä att bekämpa hälsorisker 
som förorsakas av olika kemikalier. Ett 
intemationellt avtal om att bekämpa använd- 
ningen av beständiga organiska föreningar 
(POP) och att begränsa utsläppen underteck- 
nades i maj 2001.1 avtalet kom man överens 
om att upphöra med tillverkningen och an- 
vändningen av de 12 allra giftigaste och 
mest beständiga föreningama. Man har kun
nat konstatera att ocksä smä halter av 
POP-föreningama skadar djurens fortplant- 
ning och stör deras nervsystem och immuno- 
logiska System. Mänga industriländer för- 
bjöd redan under 1970- och 1980-talet de 
POP-föreningar som har de värsta effekter- 
na, men framför allt utvecklingsländema har 
fortsatt att producera och använda ämnena. 
Till exempel i de arktiska omrädena är hal- 
tema av POP-föreningar fortfarande höga pä 
p.g.a. gränsöverskridande utsläpp. Med tan
ke pä miljöbelastningen i Finland och i nord- 
liga trakter i allmänhet var en viktig punkt i 
avtalet att man beslöt att sluta använda 
PCB-apparater före är 2025 och att före är 
2028 förstöra det PCB de innehäller pä ett 
ändamälsenligt sätt.
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I Finland är de delomräden inom miljöhälsan 
som gäller hushällsvattenförsörjningen, livs- 
medelshygienen och strälsäkerheten i skick. 
De delomräden som gäller kvaliteten pä in- 
omhusluften och lüften i samhällena, buller- 
skador, olycksfall och olyckshändelser samt 
psykiska och sociala hälsorisker i miljön är 
däremot inte heit under kontroll. Det finns 
utredningar som visar att den däliga luftkva- 
liteten pä arbetsplatsema ärligen förorsakar 
kostnader pä ungefär 8,2 miljarder mark. Av 
denna summa beror 3 miljarder pä sjukfrän- 
varo, 3 miljarder pä allergier, 1,2 miljarder 
pä nedsatt arbetseffekt, 500 miljoner pä to- 
baksrök och 200 miljoner pä asbest och ra- 
don. De största Problemen i fräga om 
rumsluftens kvalitet är torr och unken 
rumsluft, fukt och mögelskador samt dämm 
och smuts.

Utmaningar i framtiden är bekämpning av 
uttunningen av ozonskiktet, buller- och mö- 
gelbekämpning i samhällsplaneringen och 
byggandet, ökning av medborgardeltagandet 
samt forskning och produktutveckling. I och 
med att en allt större del av befolkningen bor 
i urban miljö kommer ocksä bullret att bli 
ett allt vanligare miljöproblem som minskar 
livskvaliteten. Av finländarna lever 20 pro- 
cent inom omräden där trafikbullret över- 
skrider den nivä pä 55 decibel som klassifice- 
ras som skadlig. Av bullerkällorna fär fram- 
för allt väg-, spär- och flygtrafiken samt in- 
dustriomrädena och hamnarna större bety- 
delse. Den viktigaste bullerbekämpnings- 
och hanteringsmetoden är planläggning.

Viktiga faktorer med tanke pä livsmedels- 
kvaliteten är produktionsdjurens Ursprung, 
deras hälsa och välfärd, samt medicinering 
av djuren och eventuell användning av till- 
växthormoner. Det enda sättet att försäkra 
sig om dessa kvalitetsfaktorer är att införa 
övervakningssystem som täcker heia pro- 
duktionskedjan. I Finland sträcker sig över- 
vakningen frän äkem tili bordet. Pä nordiskt

maner gär livsmedelskontrollen inte ut pä 
undersökning av slutproduktema utan pä att 
försäkra sig om att verksamheten är hygie- 
nisk i de olika skedena i produktionskedjan 
och speciellt i primärproduktionen.

En kvalitetsledningsgrupp för livsmedel ver- 
kar i anslutning tili jord- och skogsbruksmi- 
nisteriet. Gruppen har som uppgift att leda 
en nationeil konkurrensstrategi som bygger 
pä livsmedelskvalitet, att förbereda innehäl- 
let i kvalitetsprogrammet och kvalitetsmälen 
samt att intégrera innehället och mâlen i en 
kvalitetsbaserad exportstrategi. Ytterligare 
har kvalitetsledningsgmppen som uppgift att 
utveckla undersökningen av konkurrensför- 
delar som är förknippade med kvaliteten pä 
inhemsk mat och att utveckla projekt som är 
förknippade med matkvalitet. Gruppen an- 
svarar ocksä för mâlen i arbetet för kvalitets- 
system inom lantbruket och för förverkligan- 
det av andra kvalitetsprojekt inom sitt an- 
svarsomräde. Dessutom följer gruppen upp 
och övervakar förverkligandet av att den na- 
tionella kvalitetsstrategin samt samarbetet 
och resultatet i statsstödda kvalitets-, eko- 
och Ursprungsprojekt.

6. Utvecklingen av miljöhälsoutgiftema 
(miljoner mark)

Statliga
verk

Över- 
föringar 
tili kom- 
munerna

Kom-
munernas
utgifter

Utgifter
totalt

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 225,3 204,9 204,9 635,1
1998 226,6 205,5 205,5 637,6
1999 242,8 203,6 203,6 650,0
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2 Naturresurser

H a II bar användning av naturresurser

Folkmängden pä jorden ökar och levnads- 
standarden likasä. Eftersom konsumtionen 
är en viktig delfaktor i välfärden ökar ocksä 
den obönhörligen. De miljöskador som 
framför allt förorsakas av den tilltagande an- 
vändningen av fossila bränslen och naturre
surser hotar naturens förmäga att fömya sig 
och dess bärkraft. En av de största utmaning- 
arna för en hällbar utveckling är att ändra de 
nuvarande produktions- och konsumtionsva- 
norna samtidigt som den ekonomiska kon- 
kurrenskraften bevaras. En uttömning av na- 
turresursema är inte utifrân dagens kun- 
skapsläge att vänta under de närmaste ärtion- 
dena, eftersom de fiesta naturresurserna ut- 
nyttjas allt mer och realprisema pä de fiesta 
har sjunkit under de señaste 25 áren.

De s.k. externa kostnader som uppstâr pâ 
grund av bristande äganderätt till naturresur
serna och bristfällig prissättning intégreras 
inte i marknadspriserna, vilket medför inef- 
fektivt utnyttjande av resurserna och väl- 
färdsförlust. Lösning av problemet bygger 
pâ sparsam användning av naturresurserna 
och pâ ett ekoeffektivitetstänkande, där eko- 
nomisk effektivitet och miljöskyddssträvan- 
den kombineras. Mälet är att banta ned den

alltför Stora användningen av naturresurser
na och därmed minska de negativa miljökon- 
sekvenser som överskrider det globala eko- 
systemets bärkraft.

Enligt regeringens program för hällbar ut
veckling främjas en ekonomisk användning 
av naturresurserna i Finland i säväl produk
tion som konsumtion. Är 2000 förbrukades 
sammanlagt 200,5 miljoner ton primärmate- 
rial i Finland. Av detta var 120 miljoner ton 
icke-fömybara naturresurser och 80 miljoner 
ton var förnybara. Den direkta totalanvänd- 
ningen av naturresurser per BNP-enhet sjönk 
i jämn takt under 1980- och 1990-talet. Vi 
har med andra ord kunnat producera en stör- 
re mängd förmögenhet av en mindre mängd 
material.

7. Utvecklingstrender i världen
1950 1972 1997

Folkmängd (miljarder) 2,5 3,8 5,8
Storstäder (over 8 milj. inv.) 2 9 25
M at (produktion av kalorier/inv.) 1 980 2 450 2 770
Vattenförbrukning (milj. ton) 1 300 2 600 4 200
Bilar (milj.) 70 280 629
Fiske (milj. ton) 19 58 91
Användning av gödselmedel 
(milj. ton) 37 84 140
Regnskogsareal (1950=100) 100 85 75
Antalet elefanter (milj.) 6,0 2,0 0,6

Figur 5. Utvecklingstrender för de reellä världsmarknadspriserna pâ vissa viktiga metaller (1965=100)
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Malmresurser och marksubstanser

I fräga om metallmalmer är Finland självför- 
sörjande bara da det gäller krom och zink. 
De kända resursema av övriga malmer häller 
pä att ta slut. Det har emellertid uppskattats 
att berggrunden i Finland fortfarande erbju- 
der en betydande potential för nya fynd av 
metallmalmer. Eftersom den finländska me- 
tallindustrin är modern och konkurrenskraf- 
tig, torde vidareförädlingen av metaller fort- 
sätta länge, även om den som det nu ser ut 
kommer att vara beroende av utländskt rä- 
material och ätervinning. Största delen av 
stälet tillverkas t.ex. av järnanrikning som 
importeras frän Sverige och Ryssland samt 
av järnskrot.

Samtidigt som malmproduktionen i de fin
ländska metallgruvorna minskade märkbart 
under 1990-talet ökade metallimporten kräf
tigt. Är 2000 utvanns 3,3 miljoner ton malm 
ur malmgruvorna och 5,5 miljoner ton im- 
porterades. Kalkgruvorna producerade 3,8 
miljoner ton och den finländska industrimi- 
neralproduktionen uppgick tili 10,2 miljoner 
ton. De viktigaste metallema är krom, zink, 
nickel, koppar och guld och de viktigaste in- 
dustrimineralema kalksten, granit och talk.

Som en följd av den ekonomiska nedgängen 
i början av 1990-talet minskade konsumtio- 
nen av grus och annat stenämne med en tred- 
jedel frän rekordet pä 97 miljoner ton är 
1989.1 slutet av 1990-talet tilltog byggandet, 
och därmed används äter mera grus och sten
ämne. Är 1999 utvanns 56 miljoner ton grus 
och sand och 28 miljoner ton bergstensmate- 
rial. Grustillgängama har minskat i närheten 
av bosättningscentra och därför har använd- 
ningen av bergstensämne i stället för natur- 
grus ökat kräftigt under de senaste ären. Är 
1990 utgjorde bergstensämne nägot under 27 
procent av förbrukningen, och är 2000 var 
andelen 46 procent.

Skogsresurser

Skogama är ekonomiskt sett Finlands vikti
gaste naturresurs och största delen av arealen 
i Finland bestär av skogar i ekonomiskt bruk 
som uppstätt pä naturlig väg. Det finns drygt 
26 miljoner hektar skogsbruksmark i Finland 
och detta är 86 procent av landarealen. Tju- 
go miljoner hektar är egentlig skogsmark. 
Av skogsbruksmarken är 54 procent privat- 
ägd, staten äger 33 procent, bolag 8 och övri
ga 5 procent. Statens andel omfattar ocksä

Figur 6. Utvinning av malm, industrimineraler och kalksten i Finland 1980-2000 (miljoner ton)
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skyddade omräden. Den totala volymen av 
trädbeständet är nägot under tvä miljarder 
kubikmeter. Sextionio procent av trädbes
tändet är i privat ägo, 18 procent ägs av sta- 
ten, 8 procent av bolag och 5 procent av öv- 
riga. Den ärliga tillväxten pä 75,8 miljoner 
kubikmeter överskrider avverkningen. Är 
2000 avverkades totalt rekordmängden 61,5 
miljoner kubikmeter virke för industrin och 
annat mänskligt bruk. Med beaktande av 
spillträ och naturlig avgäng var den totala 
avgängen 70,0 miljoner kubikmeter. Är 
2000 importerades sammanlagt 12,7 miljo
ner kubikmeter fast matt virke.

Syftet med Finlands nationella skogsprog- 
ram 2010 är att utveckla skötseln, använd- 
ningen och skyddandet av skogama pä ett 
sädant sätt att den ekonomiska, ekologiska, 
sociala och kulturella bärkraften beaktas dä 
skogama utnyttjas. Enligt skogsprogrammet 
skall avverkningen gradvis ökas tili 63-68. 
kubikmeter fast mätt per är före är 2010. Dä 
Skogsvärdsinstitutet uppskattar att tillväxten 
av stamved är 2030 uppgär tili 90 miljoner 
kubikmeter fast mätt skulle ökningen av av
verkningen leda tili att trädbeständets total- 
volym stabiliseras pä den nuvarande nivän. 
Den första uppföljningsrapporten inom det

nationella skogsprogrammet utkom váren 
2001.

I Finland innehar behandlingen av ekono- 
miskogar en nyckelposition i fräga om att 
skydda naturens mängfald. Det är enkom de 
intensiva skogsvärdsätgärdema som lett tili 
att skogsnaturen blivit ensidigare, dä bl.a. 
gamla skogar och murket trämaterial har 
minskat. Nya rekommendationer för skötsel 
av privata skogar har tagits i bruk och de be- 
aktar ocksä frägor som gäller skogamas 
mängfald. Ocksä skogsägama i Finland för- 
háller sig positiva tili att utveckla skogsvär- 
den i en mer naturenlig riktning. Enligt en 
förfrägan som Skogsbrukets utvecklingscen- 
tral Tapio gjorde är 2000 har attitydema bli
vit positivare under de señaste fern áren. Av 
skogsägama är 79 procent beredda att bevara 
värdefulla naturobjekt i orört tillständ. Sex- 
tiofem procent skulle bevara värdefulla 
Objekt oavsett omständighetema och 15 pro
cent om objektet är litet. Tolv procent förut- 
sätter en skälig ersättning för att bevara ett 
naturobjekt.

Syftet med de lagstadgade regionala mäl- 
program för skogsbmket som gjordes upp 
för första gángen áren 1997-1998 och justera-

Figur 7. Skogstillväxten och totalavgängen 1953-2000 (miljoner kubikmeter fast mätt)
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des ar 2001, ar att na balans i malen for de 
olika formema av anvandning av ekonomi- 
skogar. Programmen, som utarbetats i samar- 
bete med skogsagarna och olika medborgar- 
och intressentgrupper, ger en helhetsbild av 
skogsbrukets tillstand inom skogscentraler- 
nas verksamhetsomraden och om behov av 
utveckling samt om utvecklingsmojligheter 
ocksa i storre omfattning. Malprogrammen 
innehaller ocksa utredningar bl.a. om skogs- 
resurser, skogsvard och skogamas diversitet, 
skogsbrukets sysselsattande effekt och fore- 
tagsverksamhet inom skogsbruket. Det na- 
tionella skogsprogrammet 2010 bygger till 
de centrala delama pa malprogrammen.

Certifieringar enligt ett certifieringssystem 
som lampar sig for finlandska forhallanden, 
FFCS (Finnish Forest Certification System), 
inleddes sommaren 1999 och i december 
2000 hade alia 13 skogscentraler i Finland 
certifikat over att de bedriver hallbart skogs- 
bruk. Allt som allt omfattas 21,9 miljoner 
skogshektar av FFCS, dvs. 95 procent av 
skogarna i Finland. Dessa skogar tillhor 311 
500 skogsagare. Sommaren 2000 godkandes 
Finlands skogscertifieringssystem av 
PEFC-systemet (Pan European Forest Certi
fication Scheme) och PEFC-market togs i 
bruk i november 2000.

Erfarenheten visar att FFCS-skogscertifie- 
ringen halier pa att etablera sig som ett prak- 
tiskt redskap i skogsvard och skogsbruk dar 
hallbar virkesproduktion och naturens mang- 
fald kombineras. Undersokningar som aren 
1999 och 2000 gjordes av oberoende certifie- 
ringsfdretag visade emellertid pa lindriga av- 
vikelser bl.a. i fraga om bevarande av var- 
defulla livsmiljoer i ekonomiskogar och i 
fraga om skotsel av skyddszonerna invid 
vattendrag och smavatten. Avsikten ar nu att 
genom utbildning, radgivning och informa
tion atgarda dessa brister och fa skogsagare 
och andra som deltar i anvandningen av sko
gar att forbinda sig allt mer till metoder som 
framjar en hallbar skogsanvandning. En fo- 
rutsattning ar effektivt samarbete mellan 
skogsvardsforeningarna, skogscentralerna, 
skogsindustriforetagen och andra organisa-

tioner som är med i skogscertifieringen. Fin
lands skogscertifiering rf ansvarar för 
FFCS-skogscertifieringssystemet.

Forststyrelsen, som är det affärsverk som an
svarar för statens skogar, har under de señas
te áren tagit samhälleliga synpunkter och mil- 
jöhänsyn i betraktande pä ett mer effektivt 
sätt i sin verksamhet. Detta har ästadkom- 
mits genom att Forststyrelsen tillsammans 
med viktiga intressentgrupper och invánama 
i berörda omräden har utarbetat naturresurs- 
planer för omráden som täcker arealer pá 
0,5-2 miljoner hektar. I planema integreras 
de olika användningsformema för skogen pá 
ett allmänt godtagbart sätt. Naturresurspla- 
neringen ger ocksä ramama för Forststyrel
sens regionalekologiska planering, där natu- 
ren i ett omfattande skogsomräde pá 40 
000-100 000 hektar granskas som helhet. 
Syftet med den regionalekologiska plane
ringen är att trygga naturens mängfald och 
de olika användningsformema för skogen i 
ekonomiskogar. Bl.a. murket trämaterial och 
skyddszoner lämnas i skogama. Värdefulla 
naturobjekt lämnas oavverkade och vid be
hov lämnas ekologi ska korridorer mellan 
dessa och andra omräden. De regionalekolo
giska planerna för Forststyrelsens landomrä- 
den blev klara i slutet av är 2000.

Odlade resurser

Av landarealen i Finland är ätta procentjord- 
bruksmark. Det finns sammanlagt ungefär 
2,2 miljoner hektar jordbruksmark, dvs. äker 
och trädgärd. Av detta var ungefär 1,99 mil
joner hektar odlat är 2000. Jordbruksproduk- 
tionen i Finland baserar sig huvudsakligen 
pä husdjursskötsel och 80 procent av äker- 
arealen används för odling av gräs, ensilage 
och fodersäd samt som betesmark. Är 2000 
fanns det totalt 79 783 gärdar med en odlad 
äkerareal pä mer än en hektar, dvs. ungefär 
50 000 färre än är 1990. Äkerarealen pä des
sa gärdar var i medeltal 25 hektar. Enligt 
uppskattningarna kommer antalet gärdar att 
minska ytterligare. Största delen av gärdama 
bedriver produktionsverksamhet som berät-
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tigar till jordbruksstöd och dessa gárdar har i 
medeltal en ákerareal pá 28,3 hektar. Efter ár 
1994 har 25 procent av de aktiva gárdama 
lagt ned verksamheten pá grund av dálig lön- 
samhet och den osäkra framtiden i bran- 
schen. Á andra sidan har den genomsnittliga 
ákerarealen pá gárdama ökat med 24 procent 
under EU-medlemskapet. Mjölk- och kött- 
produktionen stod ár 2000 för 36 procent av 
den totala jordbruksavkastningen, som upp- 
gick till sammanlagt 22,3 miljarder mark. 
Av totalavkastningen bestod 44 procent, dvs. 
9,7 miljarder mark, av utbetalade stöd. Ár 
2001 stiger jordbruksstödet till 10,1 miljar
der mark.

Till miljökonsekvensema av jordbruket hör 
att näringsämnena i handelsgödsel och stall- 
gödsel sköljs ut i vattendrag och grundvat- 
ten. Vid sidan av ákerbruket och husdjurs- 
produktionen förorsakar ocksá den naturli- 
ga avrinningen och skogsbruket samt gles- 
och semesterbebyggelsen spridd belastning 
pá vattendragen. Finlands miljöcentral har 
uppskattat att ungefär 60 procent av den to
tala fosforbelastning och omkring 50 pro- 
cent av den totala kvävebelastning som 
människan förorsakar beror pá jordbruket. 
Jordbrukets övergödande inverkan pá vat

tendragen märks enkom i kustregionema och 
i smá floder. EU:s första miljöstödsprogram, 
som tillämpades áren 1995-1999 ändrade 
odlingspraxis i en riktning som är avsevärt 
bättre för miljön. De reduktionsmál som 
uppställdes för jordbruksbelastningen pá 
vattendragen künde emellertid inte näs trots 
minskad gödsling och andra ätgärder. Mil- 
jöstödet väntades minska den totala fosfo- 
rutsköljningen frän jordbruket med 40 pro- 
cent och kväveutsköljningen med 30 pro- 
cent. Utsköljningen av nitratkväve minskade 
emellertid med bara 4-15 procent och ut
sköljningen av erosionsfosfor med 5-13 pro- 
cent.

Rädets direkt 91/676/EEG om skydd mot att 
vatten förorenas av nitrater frän jordbruket 
förverkligas genom den nitratförordning 
som trädde i kraft ár 2000 (931/2000). Di- 
rektivet inneháller anvisningar bl.a. om lag- 
ring och spridning av stallgödsel samt om 
gödselmängder och om placering och skötsel 
av djurstall och inhägnader. I beslutet ingár 
bestämmelser om hur lagerutrymmen för 
stallgödsel skall dimensioneras, om perioder 
dá det är förbjudet at sprida stallgödsel och 
om den maximala mängden kväve i stall
och handelsgödsel som sprids ut.

Figur 8. Användningen av handelsgödsel inom jordbruket
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Den revidering av EU:s lantbrukspolitik som 
avtalades ar 1999, Agenda 2000, inbegriper i 
allt storre grad miljofragor i den gemensam- 
ma lantbrukspolitiken. Malet ar ett mangsi- 
digt och helhetsinriktat forhallningssatt till 
utvecklande av landsbygden, skyddande av 
miljon och bevarande av det europeiska 
landsbygdsarvet. Det totala beloppet av jord- 
bruksstod i Finland steg da pris- och stodsys- 
temet enligt Agenda 2000 borjade tillampas 
ar 2000.

Stoden till lantbruket har mycket storre bety- 
delse i Finland an i de ovriga EU-landema, 
eftersom naturforhallandena ar ogynnsamma 
och produktiviteten inom lantbruket darmed 
ar klart samre an i EU-landerna i medeltal. 
Ar 2000 betalades 6 381 miljoner mark i 
stod som finansierades helt eller delvis av 
EU. Det nationella stodet till lantbruket upp- 
gick till 3 500 miljoner mark. Enligt planer- 
na skall EU:s lantbrukspolitik foljande gang 
revideras delvis under aren 2000-2003.

Europeiska kommissionen godkande som- 
maren 2000 Finlands forslag till horisontell

utvecklingsplan för landsbygden. Program- 
met innehäller ocksä ett ny miljöstödsord- 
ning för lantbruket för perioden 2000-2006. 
Den totala finansieringen av miljöstödet 
minskar frän det nuvarande 1,7 miljarder 
mark till 1,4 miljarder mark genom att kom- 
pensationsbidraget utsträcks till hela landet. 
Nittioen procent av odlama har förbundit sig 
till den nya miljöstödsordningen och den 
täcker 96 procent av äkerarealen. Det nya 
systemet beaktar ocksä bättre än det tidigare 
skillnadema mellan gärdar i fräga om mil- 
jöskydd, trots att de ätgärder som krävs i 
stor utsträckning är samma som tidigare. De 
miljöstödsinsatser inom jordbruket som för- 
verkligas ären 1995-2006 väntas pä sikt 
minska fosfor- och kvävebelastningen pä 
vattendrag.

Naturenlig odling är ett av föremälen för 
specialstödet i miljöstödet tili jordbruket. En 
ökning av den naturenliga produktionen 
främjas med hjälp av stödet. Det centrala i 
naturenlig produktion är att utnyttja naturens 
egna processer genom att tillämpa mängsi- 
dig odlingsföljd. Det är helt förbjudet att an-

8. Miljöstöd tili jordbruket (miljoner mark)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 I

BS BS BS BS BS BS SB BP j

1. Basstöd 1 329,7 1 367,0 1 372,0 1 410,0 1 387,5 1 485,0
2. Specialstöd 76,5 158,0 195,0 222,5 210,3 153,7

2.1 Naturenlig produktion 36,5 99,5 123,5 134,9 113,6 97,9
2.2 Skyddszoner 1,1 2,8 5,3 7,1 7,1 6,9
2.3 Behandling av lakvatten 33,2 41,7 47,2 55,2 61,3 23,8
2.4 Effektivare användning av gödsel 0.9 1.1 1,2 1.8 1,9 4,5
2.5 Landskapsvärd och naturens diversitet 2,3 9,4 14,4 20,9 22,9 19,4
2.6 Övergäng tili extensiv produktion 0,1 0,1 0,1 0,2 0.2 0,2
2.7 Finska lantraser 2,4 3,4 3,5 3,6 3.3 1,0

3. Utbildning och rädgivning 8,7 10,0 7,0 7,0 6,4 3,6
4. Försöksprojekt 5,0 • 8,0 6,0 0,0 1,7 -
5. Övriga miljöskyddsprogram - 27,0 51,0 55,5 - -

T o ta lt 1 419,9 1 570,0 16 3 1 ,0 1 6 9 0 ,0 1 605,9 1 642,3 1 679,0 1 771,0

BS = bokslut. SB = statsbudget. BP = budgetproposition. 
— = inte i bruk. .. = uppgift saknas.
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vända konstgödsel och syntetiskt framställda 
bekämpningsmedel pâ gärdar som idkar na- 
turenlig produktion. Myndighetema gran- 
skar verksamheten pâ gärdar med naturenlig 
produktion minst en gäng under varje vege- 
tationsperiod. Är 2000 bedrevs naturenlig 
produktion pâ ungefär 147 000 äkerhektar i 
Finland.

Sjukdomar som smittar frän djur tili männi- 
skor, dvs. zoonoser, är sjukdomar som föror- 
sakas av bakterier, virus, svamp och parasi
ter och som kan smitta frän djur tili männi- 
skor och vice versa. I Finland har man av 
hävd satsat mycket pâ att bekämpa zoonoser. 
Det har visat sig vara enklast och billigast att 
hantera riskema i primärproduktionsskedet i 
livsmedelskedjan. Hygien i livsmedelsbe- 
handlingen och salmonellascreening av livs- 
medelsarbetare är ocksä en viktig del av be- 
kämpningsarbetet. Tack väre värt avlägsna 
geografiska läge, den glesa bosättningen och 
den positiva attityden tili att förebygga sjuk
domar har det värit lätt att begränsa smitto- 
samma sjukdomar som förekommer hos 
djur.

9. Naturenligt odiad areal och areal 
i övergängsskedet i EU-länderna 1999

Äkerhektar Procent av hela 
âkerarealen  
i landet

Österrike 287 900 8,4
Finland 136 665 6,2
Danmark 160 369 6,0
Sverige 154 000 5,5
Italien*) 788 000 5,3
Tyskland*) 357 715 2,4
Spanien 352 163 1,4
Belgien 18 572 1,4
Storbritannien 240 000 1,2
Portugal 47 974 1,2
Nederländerna 22 997 1,2
Frankrike 316 000 1,1
Irland 32 478 0.7
Luxemburg 1 002 0,8
Grekland*) 15 849 0,5

*) = âr 1998.

Figur 9. Användningen av bekämpningsmedel ¡nom jordbruket 1980-2000 (1000 kg verksam bestándsdel)
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Vattenresurser

Yt- och grundvattenresursema i Finland är 
stora i förhällande tili invänarantalet och vat- 
tenanvändningen. Den sammanlagda insjö- 
arealen utgör sä mycket som 10 procent av 
heia Finlands landareal, dvs. 33 500 kvadrat- 
kilometer och territorialvattnen omfattar 
36 000 kvadratkilometer. Fältkapaciteten för 
grundvattnen i Finland har uppskattats vara 
10-30 miljoner kubikraeter per dygn. Av 
detta kan ungefär sex miljoner kubikmeter 
per dygn användas för vattenanskaffning. 
Omkring 15 procent av de användbara 
grundvattenresursema utnyttjas för vattenan
skaffning. Nästan 60 procent av det vatten 
vattenverken använder är grundvatten eher 
konstgjort grundvatten.

Är 1999 var förbrukningen av det vatten som 
distribueras av de offentliga vattenverken 
240 liter per dygn och anslutning och hus- 
hällen stod för 150 liter av förbrukningen. 
En betydande del av vattenanskaffningen i 
glesbygden är beroende av hushällens egna 
brunnar. Ett vanligt problem är att vattnet i 
de privata brunnarna inte räcker tili i alla för- 
hällanden. Det finns ungefär 3 500 brunnar 
som är vattentäkter för samhällen och hus- 
hällen och fritidsbostädema förfogar över 
omkring 6 000 brunnar. I Finland används 
sammanlagt ungefär 2 500 miljoner kubik
meter sött ytvatten och grundvatten per är in- 
om industrin, samhällena och energiproduk- 
tionen. Dessutom används havsvatten i pro- 
cessema inom industrin och energiproduk- 
tionen. Av de tillgängliga vattenresursema 
utnyttjas ärligen 2^1 procent.

Grandvattenbildningama i Finland är smä tili 
ytan och grunda och för det mesta är de inte 
sammankopplade med varandra. Pä ärsnivä

10. Vattenförbrukningen i Finland 1980-1999 
(miljarderm3)

Grundvatten Sött ytvatten Havsvatten

1980 193 2 461 3 741
1990 241 2120 4 760
1995 250 2 265 5 115
1999 248 2 020 5515

11. Användningen av vattenresurser i europeiska 
länder (miljarder kubikmeter per är)

Förnybara
vatten
resurser

Vatten-
tagning

• v 
Användnings- 
intensiv'rtet (%)

I :;f!| |  •• • ■

Belgien 12,5 9.0 72
Spanien 117,0 36,9 32
Italien 175,0 56,2 32
Estland 15,0 3,3 22
England 120,0 14,3 12
Grekland 58,7 6,9 12
Danmark 13,0 1,2 9
Ryssland 1 500,0 106,2 7
Finland 108,0 3,0 3
Sverige 168,0 2,9 2
Schweiz 54,0 1,2 2
Norge 39,2 2,0 1

används ungefär 250 miljoner kubikmeter 
grandvatten. Grandvattnen i Finland är speci- 
ellt känsliga för försuming, eftersom berg- 
granden innehäller mest sura stenarter. De 
jordlager som skyddar grandvattenomrädena 
är ocksä rätt tunna, vilket pä mänga häll ökar 
risken för att grandvattnen skall förstöras.

Kvaliteten pä grundvattnen varierar en hei 
del regionalt. Beroende pä berg- och jord- 
mänsförhällandena förekommer det ställvis 
hälsoskadliga mängder av bl.a. arsen, fluorid 
och radon i grundvattnen. Bland annat de 
höjda hakema av nitrat, klorid, kolväte och 
tungmetaller förtäljer om effektema av män- 
sklig verksamhet pä grandvattnens kvalitet. 
Jordbruket, användningen av vägsalt, trans
porter och upplagring av oljeprodukter och 
andra skadliga ämnen, industriutsläpp och 
stadsbyggande, sand- och grustagning samt 
uppsugning i marken av avloppsvatten föror- 
sakar fara för att grandvattnen skall förstö
ras. Ocksä luftföroreningama har redan i nä- 
gon män päverkat grandvattnens kvalitet i 
södra och sydöstra Finland.

Det bor fortfarande en miljon människor i 
Finland i omräden utan centraliserade av- 
loppssystem, främst i glesbygdsomräden. 
Det finns 560 avloppsreningsverk och i des- 
sa avlägsnas 94 procent av de organiska äm- 
nena i avloppsvattnet och ungefär 93 procent 
av fosforet. Tili de Stora utmaningama under
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de närmaste ären hör att minska kvävet i av- 
loppsvattnen. För närvarande avlägsnas i 
medeltal 44 procent av kvävet.

I internationeil jämförelse är insjöama i Fin
land i tämligen gott skick. Den viktigaste 
faktor som hotar sjöamas tillständ är över- 
gödningen, som smäningom framskrider i 
omräden med spridd belastning. Ungefär 80 
procent av sjöarna har med tanke pä den all- 
männa användbarheten klassificerats som 
goda eller utmärkta. Vattenkvaliteten i flo- 
derna är i allmänhet nägot sämre än i sjöar
na. Omkring 40 procent av den totala flod- 
längden i Finland har god eller utmärkt vat- 
tenkvalitet. Med tanke pä användbarheten 
klassificeras 88 procent av kustvattenarealen 
som god eller utmärkt. Arealen av svärt ned- 
smutsade vattenomräden har under de senas- 
te ären minskat speciellt inom omräden som 
belastas av samhällen och industri. Samti- 
digt har arealen av heit rena vatten minskat 
pä grund av den spridda belastningen.

Mälet för vattenskyddet under perioden fram 
tili är 2005 är att minska den fosfor- och 
kväveblastning som beror pä mänsklig verk- 
samhet med 30-55 procent frän nivän i bör- 
jan av 1990-talet. Insatsema för att minska 
den kvävebelastning som övergöder Öster- 
sjön inriktas speciellt pä kustomrädena och 
omrädena längs de floder som rinner ut i ha- 
vet. Minskningen av de kväveutsläpp M n bo-

sättning och industri som belastar insjöama 
bygger pä övervägande frän fall tili fall. Kvä- 
veutsläppen frän jordbruket regieras med 
mälprogrammet och EU:s nitratdirektiv samt 
genom miljöstödssystemet för jordbruket.

Ett skyddsprogram för att äterställa den eko- 
logiska balansen i Östersjön färdigställdes i 
juni 2001. Programmet utgär ifrän att det na- 
tionella vattenskyddsprogrammet och Ös- 
tersjöprogrammet förverkligas. Det interna- 
tionella samarbetet för att skydda Östersjön 
har redan gett resultat, eftersom övergöd- 
ningen av havet stannade upp kring skiftet 
mellan 1980- och 1990-talet efter tiotals är 
av ökande eutrofiering. Minskningen av nä- 
ringsämnesbelastningen har direkt effekt ba- 
ra i kustvattnen nära källoma för belastning
en, men en avsevärd minskning av belast
ningen minskar ocksä eutrofieringen i Öster- 
sjöns huvudbassäng, trots att man fär vänta sä 
mycket som tiotals är pä en klar förbättring.

Eutrofieringsgraden i Östersjöomrädet kring 
Finland stiger dä man rör sig frän Bottenvi- 
ken över Bottenhavet och Skärgärdshavet ut 
tili Finska viken. I den härt belastade östra 
Finska viken är algmängdema sommartid i 
medeltal ungefär trefaldiga jämfört med i 
Bottenviken pä öppet vatten. Pä grund av lo
kal belastning och begränsad omblandning 
är mänga innervikar och skärgärdsomräden 
vid kusten betydligt mer utsatta för eutrofie-

Figur 10. Vattendragsbelastning och naturlig avrinning

Fosfor Kväve

□  övriga □  Nedfall ED Bosättning 
E  Industri m  JordbrukW Naturlig avrinning
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ring än öppna havsomräden. Under sensom- 
rarna har man speciellt i skärgärdsomräden i 
Finska viken konstaterat flera omräden med 
lokalt eutrofierande s.k. intern belastning, 
där näringsämnen frigörs ur den närsaltbe- 
lastning som har lagrats pä havsbottnen un
der loppet av flera ärtionden. Den rikliga 
algblomningen i Finska viken under den se- 
nare hälften av 1990-talet, framför allt som- 
maren 1997, var en följd av ökad intern be
lastning pä havsomrädena. Observationer 
under vintern 2000 tyder pä att fosforhalter- 
na i havsomrädet har minskat tili nivän un
der förra ärtiondets första hälft.

Algolägenhetema i strandvattnen i Finska 
viken, dvs. slem pä stränderna och grumligt 
vatten kan päverkas med ätgärder som sätts 
in i Finland. Dä det gäller att minska algolä- 
genheterna i Finlands territorialvatten upp- 
skattas ätgärder som sätts in i S:t Petersburg 
vara 40 gänger mer kostnadseffektiva än in- 
satser i Finland. Om det nuvarande avlopps- 
reningsverket i S:t Petersburg hade större 
fosforreningseffekt skulle den fosforbelast- 
ning som algerna i Finska viken drar nytta av 
minska med 16 procent, dvs. med 570 ton i 
äret. Detta är en nästan tiofaldig mängd jäm- 
fört med den minskning som kan näs genom 
det finländska mälprogrammet för minsk
ning av belastningen pä Finska viken.

EU:s ramdirektiv för vattenpolitik, som har 
en omfattande revidering av EU:s lagstift-

ning om yt- och grundvatten som mäl, god- 
kändes är 2000. Ett viktigt mäl för direktivet 
är att trygga en ekologiskt hällbar nivä i 
sjöar, floder och kustvatten. Avrinningsom- 
rädet i sin helhet är en viktig utgängspunkt i 
ätgärderna, uppföljningen av tillständet samt 
administrationen och koordineringen inom 
omrädet. I definitionen av vattnens tillständ 
och de ätgärder som krävs betonas ä ena si- 
dan organismsamhällenas ekologiska funk
tion och ä andra sidan förekomsten av farliga 
ämnen. De ätgärder som direktivet kräver 
och som gäller lagstiftning, förvaltning och 
bl.a. vattenklassificering och -uppföljning 
förbereds redan i Finland.

12. Utvecklingen av A-klorofyllhalten (mg/m3), 
som beskriver näringsämneshalten i ytvatten

Päijänne Östra Finska 
(Poronseikä) viken 

(Hovör)

Bottenviken 
(inloppet tili 
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

tm wm m msimtixf&sim ie iíis !
6,7 2,2

.. = uppgift saknas.

Figur 11. Fosforbelastningen frän industrin, samhällena och fiskodlingen (ton)
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3 Naturskydd och bebyggd miljö
Naturskydd

Det effektiva skogsbruket och jordbruket är 
de faktorer som har den största minskande 
inverkan pä naturens mängfald i Finland. 
Enligt en utredning av Finlands hotade arter 
som publicerades i maj 2000, är 1 505 av de 
omkring 15 000 undersökta arterna hotade. 
Sammanlagt 186 arter har försvunnit heit, 
och 1 060 arter betecknas som hänsynskrä- 
vande. De hotade arternas viktigaste livsmiljö 
är skogen, men graden av utsatthet har ökat 
mest bland sädana arter som lever i kulturmil- 
jöer och traditionella jordbruksmiljöer.

Malet för naturskyddet är att bevara naturens 
mängfald. Detta eftersträvas genom att na- 
turskyddsomräden inrättas för att skydda ur- 
sprungsnaturen, genom att hotade arter fre- 
das och genom att naturskyddsmäl inordnas 
tydligare i planeringen av markanvändning. 
I Finland är 7,6 procent av landets heia 
skogs- och tvinmark, dvs. 1 739 000 hektar 
strängt skyddad skog eher omräden där för- 
siktig avverkning är tilläten. Strängt skyddad 
är 1 528 000 hektar, dvs. 6,6 procent av 
skogs- och tvinmarken. Av den egentliga 
skogsmarken är 3,6 procent, dvs. 714 300 
hektar, strängt skyddad. Naturskyddsomrä-

den har inrättats pä sammanlagt omkring 1,4 
miljoner hektar statlig och privat mark. 
Dessutom skyddas 1,4 miljoner hektar öde- 
marksomräden genom lag.

Ett av problemen i naturskyddet är att skydd- 
somrädena koncentreras kräftigt tili norra 
Finland, och därmed har bl.a. skyddandet av 
skogama i södra Finland inte fätt tillräckligt 
uppmärksamhet. En expertarbetsgrupp som 
kartlagt behovet att skydda skogama i södra 
Finland och Österbotten drog i September

13. Finansiering av skyddsomräden och
-program 1998-2002 (miljoner mark)

1998
BS

1999
BS

2000
BS

2001
SB

2002
BP

Förvärv av omräden 362 214 184 192 162
Köp av  priva tm arke r 117 84 74 102 102
M arkbyten 150 70 60 90 60
M a rkfö rsä ljn ings-
inkom ster 95 60 50 _ _

Skötsel av omräden 76 77 78 84 90
Naturskyddsersättningar 47 77 69 69 69
Forsskyddsersättningar 45 10 90 5 2
Life (Natura) 39 24 10 15 15

Totalt 569 402 431 365 338

BS = bokslut. SB = statsbudget. BP = budgetproposition. 
- =  inte i bruk.

Figur 12. Genomförandestatus för skyddsprogram pä privatmarker 1.1.2001
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2000 slutsatsen att det nuvarande skyddsnä- 
tet inte tryggar fortbeständet av den naturliga 
skogsnaturen i södra Finland. Bara 1,1 pro- 
cent av skogsmarken i södra Finland är 
skyddad och 1,8 procent är skogar där för- 
siktig avverkning är diláten. Utöver ekono- 
miskogama och de strängt skyddade skogar- 
na behövs ekonomiskogar som sköts med 
beaktande av naturskyddssträvanden. Exem
pel pä omräden som delvis künde vara i eko- 
nomibruk är friluftsomräden samt rekrea- 
tions- och parkskogar. Andra kompletteran- 
de och stödande omräden künde vara omrä
den där skogsägama själva beslutat att inte 
bedriva skogsbruk. Mälet för det hel- 
hetsprogram för finansiering av naturskydds- 
program som fastställts är att naturskydds- 
programmen genomförs före är 2004 pä 
sä sätt att finansieringen i och med perio- 
disering av köpesummorna sträcker sig 
dll är 2007.

Europeiska unionens habitatdirekdv och 
fägeldirektiv verkställs genom att ett 
sammanhängande nätverk av skyddade 
omräden, Natura 2000, inrättas. I decem- 
ber 1998 lämnade Finland sitt förslag dll 
omräden enligt habitatdirektivet dll 
EU-kommissionen. Förslaget om Natura 
2000-nätverket för Finland täcker totalt 
4,78 miljoner hektar. I förslaget ingär 
3,224 miljoner hektar statsägd mark, av 
vilket 41 000 hektar inte tidigare var 
skyddade. Det justerade förslaget omfat- 
tar 324 000 hektar privatmarker, varav 66 
000 inte tidigare var skyddade. Av dessa 
omräden skyddades ungefär 4 500 hektar 
är 1999 med stöd av lagen om natur- 
skydd. Naturen och arterna inom Natura- 
omrädena kan skyddas pä mänga olika 
sätt beroende pä naturtypen och arternas

behov av skydd pa omradet i fraga. Det slut- 
giltiga beslutet om Natura 2000-natverket 
fattas av EU-kommissionen.

Den naturvetenskapliga dllrackligheten och 
tackningen for omradena i Finlands och Sve- 
riges forslag till Natura 2000-natverk enligt 
det s.k. habitatdirektivet utvarderades forsta 
gangen i april 1999. Vid utvarderingen till- 
ampas en indelning av EU i sex biogeogra- 
fiska regioner, enligt vilken storsta delen av 
Finland hor till den boreala regionen och 
fjall-Lappland till den alpina regionen. I maj 
1999 bad EU-kommissionen Finland kom- 
plettera sitt forslag till Natura 2000-natverk 
med nya omraden for 15 naturtyper och 17 
arters livsmiljoer samt uppgifter om 6 natur-

14. Natura-barometer i EU-länderna 31.1.2001
Antal
omráden

Total
areal
(km!)

Upp- 
skattning 
av mark- 
arealen  

(%)

Hektar 
per capita

Danmark 194 10 259 23,8 0,19
Grekland 234 26 522 20,1 0,26
Spanien 937 88 076 17,9 0,22
Nederländerna 76 7 078 17.0 0,05
Italien 2 507 49 364 16,4 0,08
Finland 1381 47154 13,9 0,92
Luxemburg 38 352 13,6 0,09
Portugal 94 12150 17,9 0,12
Österrike 127 9144 10,9 0,12
Sverige 2 454 50 996 12,4 0,59
Starbritannien*) 386 17 660 7,4 0,03
Frankrike* 1 030 31 440 5,7 0,05
Irland*) 362 3 091 14,1 0,09
Belgien*) 209 1 105 3,5 0,01
Tyskland*) 2196 15176 5,8 0,02

T o ta lt 12 225 388243 12,2 0,10

* )  = Programförslaget delvis klart.

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

Anslag 106 149 175 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Ränteutgifter 0 9 12 15 12 10 10 10 10 6 3 3
Markbyten 180 110 120 100 60 60 60 60 60 - - -

Intakter av 
markförsäljning 50 100 90 40 - - - - - - - -

-  = inte I bruk.
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Figur 13. Skogar och skydd av skogar i vissa europeiska länder (procent av markarealen)

■  S trängt skyddad skog H S kyd d a d  skog 
taEkonom iskog o A n d ra  om räden

typer och 19 arter pä redan föreslagna omra
den. Kompletteringen förutsätter hörande av 
berörda parter samt beslut av statsrädet. Fin
land beredde sinä förslag tili nya omräden 
under hösten 2000. Avsikten är att fas tvä av 
den biogeografiska utvärderingen av Fin- 
lands och Sveriges förslag blir klar under 
2001. Da avgörs slutgiltigt vilken betydelse 
vart och ett av de föreslagna omrädena har 
för att upprätthälla en gynnsam skyddsstatus 
för naturtypema och arterna inom hela 
EU-omrädet.

EU stöder naturskydds- och miljöprojekt 
som gynnar den gemensamma miljöpoliti- 
ken och miljölagstiftningen genom finansie- 
ringsordningen LIFE, som inrättades 1992. 
Budgeten för programmets tredje fas ären 
2000-2004 beräknas uppgä tili ungefär 640 
miljoner euro, varav 47 procent inriktas pä 
naturskyddsändamäl (delomrädet LIFE Na
ture) och omkring 47 procent pä nyskapande 
miljöteknologiprojekt (delomrädet LIFE En
vironment). LIFE Nature är avsett för skydd 
av arter och naturtyper som anges i fägel- 
och habitatdirektiven, speciellt för förverkli- 
gande av Natura 2000-nätverket.

Är 1999 delade kommissionen ut totalt omk
ring 400 miljoner mark för olika LIFE Natu- 
re-projekt, varav drygt 27 miljoner mark

gick tili Finland för sammanlagt sju olika pro- 
jekt. Under ären 1995-1999 fick Finland allt 
som allt 79 miljoner mark för 18 olika Pro
jekt. Enligt preliminära uppgifter finansierar 
kommissionen fern finländska LIFE Environ- 
ment-projekt under perioden 2000-2001 
med totalt omkring 15,5 miljoner mark. 
Ären 1995-1999 erhöll Finland LIFE Envi- 
ronment-finansiering för 27 olika projekt 
och det sammantagna beloppet var 9,9 mil
joner euro, dvs. 59,5 miljoner mark.

Bebyggd miljö och planläggning

Markanvändnings- och bygglagen och -för- 
ordningen trädde i kraft i början av är 2000 
och främjar tydligare än tidigare en hällbar 
utveckling och fungerar som styrmedel för 
en god livsmiljö. Mälet med lagen är att 
markanvändningen och byggandet ordnas sä 
att de skapar förutsättningar för en god livs
miljö och främjar en ekologiskt, ekonomiskt, 
socialt och kulturellt hällbar utveckling. Ett 
allmänt mäl för lagen är bl.a. att främja be- 
varandet av naturens diversitet och andra na- 
turvärden, miljövärd, förebyggande av mil- 
jöolägenheter och en sparsam användning av 
naturresurser. Lagen förutsätter dessutom att 
utnyttjande av den samhällsstruktur och det 
byggandsbeständ som finns främjas samt att
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den bebyggda miljon och byggnadsbestandet 
skots och underhalls planmassigt och konti- 
nuerligt.

Lagstiftningen inbegriper ocksa uppfoljning 
av markanvandningens och den bebyggda 
miljons tillstand och utveckling pa alia niva- 
er inom forvaltningen. Inom miljoforvalt- 
ningen satsar man pa att utveckla uppfolj- 
ningen av den bebyggda miljon bl.a. genom 
att utarbeta uppfoljningssystem som beskri- 
ver hur samhallsstrukturen och livsmiljon ut- 
vecklas. Okad information om forandringar i 
den bebyggda miljon, samhallsstrukturen 
och livsmiljon ger battre mojligheter att ska- 
pa en helhetsbild av miljons tillstand och om 
orsakema till problem samt att paverka mil
jons utveckling.

Det viktigaste redskapet i planering av mar- 
kanvandning ar planlaggning. Kvaliteten pa 
planlaggningen ar viktig inte bara for med- 
borgarnas valfard, utan ocksa med tanke pa 
samhallelig funktion, samhallsekonomi och 
hallbar utveckling. Med tanke pa en hallbar 
utveckling har det stor betydelse hur bl.a. ar- 
betsplatser, tjanster och andra verksamheter 
ar placerade i forhallande till varandra och 
hurdana resor och trafikvolymer det uppstar

16. Folktathet och boendestruktur i EU-landerna

Folktathet Fristäende Matlag med
1 1999 smähus en person
! inv./km2 1997 1999
1........... .............. (%) (%)

Nederländerna 384 71,0 33
Belgien 343 60,0 31
Storbritannien 245 29
Tyskland 230 45,6 35
Italien 191 23
Danmark 124 58,8 36
Portugal 109 98,3 14
Frankrike 108 56,2 28
Österrlke 96 66,1 30
Grekland 80 67,4 16
Spanien 78 37,6 13
Irland 53 92,4 20
Sverige 20 45,7 14
F in lan d 15 40,5 37

.. = uppgift saknas.

mellan de olika ställena. I planläggningen 
strävar man efter att granska ett visst omräde 
som helhet och jämka samman ätgärder som 
gäller olika sektorer. Genom planläggning 
kan man paverka miljöns kvalitet och före- 
bygga miljöolägenheter. Ocksä miljökonse- 
kvensema av att planer förverkligas bör utre- 
das i behövlig utsträckning i planeringsske- 
det.

Utvecklingen av den bebyggda miljön pä- 
verkas kräftigt av att arbetsplatser centralise- 
ras och av den resulterande flyttningsrörel- 
sen. Den flyttningsrörelse till städer och tät- 
orter i tillväxtcentra med grannkommuner 
som pägätt redan länge gör att landsbygden 
avfolkas i snabb takt. Differentiering före- 
kommer ocksä inom städema. Medan 56 
procent av befolkningen är 1960 bodde i tät- 
orter med mer än 200 invänare, var motsva- 
rande andel 81 procent är 1995, dvs. mer än 
4 miljoner invänare. Är 1995 bodde bara 
omkring en miljon personer i glesbygdsom- 
räden. Den livliga flyttningsrörelsen verkar 
fortsätta. Som exempel kan nämnas att om
kring 800 000 personer bytte bostad är 1999 
och 260 000 av dem bytte ocksä bostads- 
hushäll. I tillväxtcentra placerar sig den nya 
bosättningen vid omrädets gränser. Eftersom 
arbetsplatsema i de fiesta fall ligger i cen
trum, blir de genomsnittliga arbetsresoma 
längre. Är 1995 var medelavständet fägelvä- 
gen mellan bostaden och arbetsplatsen ätta 
kilometer, dvs. tvä kilometer längre än tio är 
tidigare. Den allt mer centraliserade bosätt
ningen ger bättre verksamhetsförutsättningar 
för kollektivtrafiken. Ä andra sidan ökar den 
stigande levnadsstandarden biltätheten och 
resoma under fritiden.

Flyttningsrörelsen gör det svärare att upprätt- 
hälla livsmiljöns kvalitet i omräden med 
flyttningsförlust och förorsakar problem 
ocksä i snabbväxande stadsregioner. Infra
strukturen, tjänstenätverket och byggnads- 
beständet i omräden med flyttningsförlust 
utnyttjas inte tili fullo. Befolkningen i de 
omräden som växer behöver mera bostäder 
och tjänster. Det är i mänga fall svärt att för- 
verkliga de mäl i markanvändnings- och
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bygglagen som gâr ut pâ att utnyttja existe- 
rande samhällsstruktur och byggnadsbes- 
tând.

En del av den dagliga verksamheten i livsmil- 
jön bestâr av färder mellan bostaden och ar- 
betsplatsen, skolan, daghemmet och andra 
tjänster samt fritidsaktiviteter. Dagligvaru- 
handeln har exempelvis under de señaste 
áren upplevt en stor strukturomvandling, dâ 
framför allt mânga närbutiker har försvunnit 
eftersom affärerna centraliseras och enheter- 
na blir större. Det att tjänstema centraliseras 
är ett problem framför allt pâ landsbygden, 
men ocksâ i mânga bostadsomrâden. Âr 
1999 fanns det 4 500 dagligvaruaffärer. Av 
dessa vara 57 procent snabbköp och smäbu- 
tiker, 24 procent var supermarketar, 5 pro- 
cent hypermarketar och varuhus, medan 14 
procent var specialaffärer och handelshallar. 
Pâ tvâ âr hade antalet snabbköp och smâbuti- 
ker minskat med 13 procent.

Den bebyggda miljôn omfattar en stor 
mängd byggnader, konstruktioner, vâgar, 
gator och parker samt olika funktioner. 
Omkring 2 130 miljarder mark, dvs. 71 pro
cent av den fasta nationalförmögenheten i 
Finland, är bunden i byggnader, trafikleder, 
nätverk och konstruktioner. Ungefár 2,6 mil-

joner bostäder har fâtt byggnadslov. Det 
finns inemot 2,5 miljoner bostäder och unge- 
fär 450 000 semesterbostäder. Trots att man 
i Finland av tradition har bott i fristâende 
smâhus och pâ lantgârdar, har andelen hus 
av den här typen minskat i och med att allt 
fier bor i stadsorter, medan andelen bostäder 
i flervânings- och radhus har ôkat i motsva- 
rande grad.

Behovet att vara rörlig har ökat, eftersom ar- 
betsresoma blivit längre. Den ôkning av an
talet arbetsplatser som fôljt pâ den ekono- 
miska uppgângen i slutet av 1990-talet har

17. Fördelningen av Finlands 
nationalförmögenhet âr 1999

M iljarder
mark

Procent
.1

Bostadsbyggnader 761 27,5
Andra byggnader 532 19,2
Maskiner, apparater m.m. 338 12,2
Anläggningar 311 11,2
Anlagd mark 323 11,7
Skog 290 10,5
Odlingsmark 46 1,7
Annan förmögenhet 167 6,0

Totalt 2 768 100,0

Figur 14. Bostäder efter hustyp samt sommarstugor i Finland

1000 bostäder
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nästan enbart gällt Stora städer med omgi- 
vande kommuner. Samtidigt har det försvun- 
nit arbetsplatser pä landsbygden. Det har 
uppstätt Stora sysselsättningsomräden runt 
städerna, vilket har lett tili att arbetsresoma 
blivit längre. Är 1995 var fägelvägen mellan 
bostaden och arbetsplatsen i medeltal ätta ki
lometer, vilket är tvä kilometer mer än tio är 
tidigare. Vid sidan av att arbetsresoma blivit 
längre, har ocksä resoma under fritiden ökat 
i antal och därmed ökat trafikvolymen. Tra- 
fikökningen har för sin del ökat utsläppen 
och bullret. Som källa tili orenheter i lüften 
har trafiken en nyckelroll i fräga om att för- 
sämra andningsluften i tätortema.

Uppvärmningen av bostäder star för nägot 
mer än 20 procent av den totala energiför- 
brukningen och den svarar ocksä för en bety- 
dande andel av koldioxidutsläppen. Är 1998 
godkände statsrädet ett program för hällbart 
byggande, med syftet att minska miljöbelast- 
ningen, öka miljökunnandet och -teknologin 
samt skapa grundema för ett kundorienterat 
beslutsfattande. Miljöprogrammet för bygg- 
branschen ger grundema och rekommenda- 
tionema för miljöredovisningar för byggnads- 
produkter, för metoder för beräkning av mil- 
jöbelastning, för bedömning av bi- och äter- 
vinningsmaterials användbarhet och för min- 
skning av byggnadsavfall.
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4 Industri

Miljöskyddsutvecklingen

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

Miljöskyddet inom industrin har redan blivit 
avsevärt effektivare och företagen gär nu in 
för att ta i bruk miljöstyrningssystem. EU:s 
IPPC-direktiv om samordnade ätgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar be- 
tonar företagens skyldighet att utnyttja bästa 
tillgängliga teknik (BAT) i processer och öv- 
rig verksamhet. I Finland har kravet pä bästa 
tillgängliga teknik tagits in i miljöskyddsla- 
gen samt i vatten-, avfalls- och havs- 
skyddslagen. BAT-förberedelsema har fram- 
skridit enligt tidtabellen. Under ledning av 
Finlands miljöcentral har nio rapporter över 
olika delomräden utarbetats för att fungera 
som nationeil bakgrundsutredning. Centrala 
delar av lagstiftningen om förebyggande av 
förorening har sammanförts i miljöskyddsla- 
gen. Enligt miljöskyddslagen och -förord- 
ningen krävs miljötillständ för verksamhet 
som medför risk för förorening av miljön.

Miljöskyddet stod för 4,8 procent av de tota- 
la investeringama inom industrin är 1998. 
Àr 1997 var andelen 7,3 procent och ären 
1995 och 1996 inemot 7 procent. Miljö- 
skyddsandelen var som störst âren 1992 och 
1993, dä miljöskyddet stod för omkring 10 
procent av de totala industriinvesteringarna.

18. Miljöskyddsutgifter inom industrin
(miljoner mark)

1995 1996 1997 1998 [

Energi- och vattenförsörjning 276 406 601 235
Skogsindustri 1 371 1 311 998 1 168
Kemisk industri och 
mineralindustri 602 670 764 598
Metallindustri 564 723 565 731
Annan industri 300 309 399 440

Totalt 3113 3 418 3 327 3172
därav

Investeringar 1 538 1 714 1 397 1 115
Verksamhetsutgifter 1 575 1 704 1 930 2 057

Àr 1998 användes 36 procent av miljöin- 
vesteringama för luftvärd, 40 procent för 
vattenskydd och 22 procent för avfallshan- 
tering samt skydd av jordmän och grundvat- 
ten.

Det mâlprogram för skydd av vattendrag 
som godkändes âr 1998 och som sträcker sig 
tili är 2005 och det motsvarande handlings- 
programmet förutsätter betydande nedskär- 
ningar av utsläppen inom industrin. Avsik- 
ten är att före är 2005 minska fosfor- och 
kväveutsläppen med 50 procent jämfört med 
1995 ârs nivä. Dessutom skall den kemiska 
syreförbrukningen minskas med 45 procent. 
Utsläppen av krom, olja, nickel, koppar och 
zink skall minskas med 55-99 procent. Är 
2000 var industriutsläppen av fosfor 35 pro
cent mindre än är 1995, den kemiska syre
förbrukningen 22 procent mindre och kvä
veutsläppen 7 procent mindre. Bortsett frän 
koppar har de övriga industriutsläppen av 
metall och olja minskat tili mâlnivân för âr 
2005.

Frivilliga miljöstyrningssystem infördes in
om miljöskyddet vid mânga industriföretag 
under 1990-talet. Samtidigt har relationema 
tili olika kund- och intressentgrupper fätt allt 
större betydelse. Det har varit möjligt att till-
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19. Miljösystem i användning i Europa 1.3.2001

EMÄS ISO 14001

Tyskland 2 607 2 400
Österrike 366 223
Sverige 234 1 370
Danmark 170 783
Storbritannien 122 2010
Spanien 88 1 444
Norge 78 235
Italien 43 724
Frankrike 37 906
Finland 35 526
Nederländerna 26 849
Belgien 9 130
Irland 9 200
Portugal 2 28
Grekland 2 57
Luxemburg 1 9
Island 0 2
Liechtenstein 0 19

Totalt 3 829 11912

lämpa det världsomfattande miljösystemet 
ISO 14001 ända sedan är 1995. De första fö- 
retagen ansiot sig vären 1996 tili EMÄS, 
som är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och 
miljörevisionsordning för industriföretag. 
Eftersom ISO var klart populärare än EMÄS 
i de fiesta EU-länderna, reviderades 
EMAS-systemet i februari 2001 i syfte att 
göra det mer användbart. I och med revide- 
ringen kan EMAS-systemet tillämpas inom 
alla näringsgrenar. Dessutom har övergäng- 
en frän ISO tili EMÄS underlättats pä sä sätt 
att det enda som krävs är att företagen publi- 
cerar en fastställd miljöredovisning.

I mänga länder har företag som anslutit sig 
tili EMAS-systemet fätt löften om smidigare 
tillständs- och övervakningsförfarande, sä- 
som nedsatta avgifter för tillständ och över- 
vakning, färre övervakningsbesök, rätt att er- 
sätta miljörapporten med en EMAS-redovis- 
ning och förtur i offentlig upphandling. I 
Finland kan EMÄS-företagen fä avgifterna 
för tillständsbehandling nedsatta om behand- 
lingen löper snabbare än normalt. I juni 2000

fattades beslut om att ocksä ISO-standarden 
skall revideras. Revideringen koncentreras 
pä att göra systemet entydigare och lättfattli- 
gare samt pä att nä bättre harmoni med kva- 
litetsstandarden ISO 9000. Det första utkas- 
tet skall vara klart i november 2001 och den 
slutliga nya standarden är 2003. Nästan 530 
ISO-miljöcertifikat och 35 EMAS-certifikat 
har beviljats finländska företag.

Skogsindustri

Finland stár for fem procent av skogsindu- 
striproduktionen i várlden och for tio procent 
av skogsindustriexporten. Av de 13,5 miljo- 
ner ton papper och kartong som producera- 
des i Finland ár 2000 exporterades 90 pro- 
cent. Skogsindustrin har producerat rekord- 
mangder papper och andra produkter under 
de señaste áren. Skogsindustriproduktionen 
okade med inemot fem procent frán 1999 till 
2000. Kapaciteten inom pappersindustrin ut- 
nyttjades till drygt 95 procent i slutet av ár 
2000. Miljokonsekvenserna av skogsindu
strin var fortfarande val under kontroll och 
volymema av fiera slags utslápp minskade 
alltjamt.

Nástan alia skogsindustriforetag har nuforti- 
den miljostymingssystem och de publicerar 
miljdrapporter i samband med ársberattelser- 
na. Under 1990-talet trefaldigades de fin- 
lándska skogsforetagens omsáttning, pappers- 
produktionen okade med 45 procent, cellu- 
losaproduktionen med 35 procent och ságva- 
ruproduktionen med 45 procent. Under sam- 
ma tid minskade utsláppen av organiska 
klorforeningar med 90 procent, den biologis- 
ka syreforbrukningen med 80 procent och 
utsláppen av suspenderade ámnen liksom 
den kemiska syreforbrukningen och fosfor- 
utsláppen med 50 procent. Svavelutsláppen 
minskade med 85 procent och utsláppen av 
illaluktande reducerade svavelforeningar 
med 80 procent. Utsláppen av kváveoxider 
var dáremot oforándrade.

En fortsatt forbáttring av miljóskyddet och 
en minimering av utsláppen inom skogsin-
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Figur 15. Produktionen och vattendragsbelastningen inom massa- och pappersindustrin (1990 =100)

dustrin förutsätter att heia produktionspro- 
cessen är under kontroll. Vid utvecklingen 
av processerna inom massa- och pappersin
dustrin eftersträvas ett sparsamt bruk av rä- 
material säsom trä, vatten, kemikalier och 
pigment. Är 2000 använde skogsindustrin 
totalt 70 miljoner kubikmeter fast matt virke. 
Av detta var 57 miljoner kubikmeter fast 
matt av inhemskt Ursprung och 13 miljoner 
kubikmeter fast matt importvirke. Fern pro- 
cent av fiberrävaran för pappers- och kar- 
tongindustrin utgörs av returfiber. Det im
portvirke som skogsindustrin använder om- 
fattas av ISO-kvalitets- och miljöcertifie- 
ringen.

Skogsindustrin använde är 2000 sammanlagt 
26,3 terawattimmar elektricitet, vilket var 61 
procent av industrins och 33 procent av heia 
Finlands elförbrukning. Av elektriciteten be- 
stod 11,1 terawattimmar av egen Produktion 
och omkring 15,2 terawattimmar av inköp 
frän utomstäende. Skogsindustrins bränsle- 
användning var totalt 263 petajoule. Det vik- 
tigaste bränslet är trä, som utnyttjas i form 
av bark, flis och svartlut frän cellulosaindu- 
strin. Träet stär för över 70 procent av 
bränsleanvändningen i skogsindustrifabri- 
kema. Skogsindustrin är den största bio- 
bränsleförbrukaren i landet.

Skogsindustriföretagen har deltagit aktivt i 
avtal om energisparande som är samstämmi- 
ga med avtalet mellan handeis- och industri- 
ministeriet och Industrins och Arbetsgivar- 
nas Centralförbund. Den första ärsrapporten 
över industrins avtal om energisparande blev 
klar är 2000, och den visar att sparavtalen i 
slutet av är 1999 täckte 88 procent av elför- 
brukningen och 86 procent av bränsleförbruk- 
ningen. Inom andra industrigrenar täckte av- 
talen i medeltal 72 procent av elförbrukning- 
en och 82 procent av bränsleförbrukningen. 
Spareffekten av ätgärdema enligt avtalen var 
1,3 terawattimmar i fräga om värme och 
bränslen och 0,2 terawattimmar i fräga om 
elektricitet.

Är 2000 utgjorde miljöinvesteringama 10 
procent av samtliga investeringar inom 
massa- och pappersindustrin. Detta innebär 
en liten ökning jämfört med föregäende är. 
Största delen av miljöinvesteringama är 
2000 gällde minskande av vattenförbruk- 
ningen. Vatten ätervinns mer än förr och 
man försöker kontrollera vattenförbruk- 
ningen bättre i pappers- och kartongtill- 
verkningen.

Returpapper och returkartong är ett viktigt 
rämaterial för pappersindustrin. Använd-
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Figur 16. Produktionen och utsläppen tili luft inom massa- och pappersindustrin (1990=100)
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ningen av returfiber ökar snabbt i heia värl- 
den och beräknas stá för ungefär hälften av 
allt rämaterial för pappersframställning. En- 
ligt statsrádets principbeslut frán ár 1998 bör 
pappersinsamlingen effektiviseras sä att 
minst 70 procent av returpappret är 2000 i 
första hand ätervinns som rämaterial, och att 
ätervinningen är 2005 omfattar minst 75 pro- 
cent av alia pappersprodukter som säljs i 
Finland. Ár 2000 insamlades 734 000 ton re- 
turpapper, vilket motsvarade 67 procent av 
slutförbrukningen av papper och kartong i 
Finland. Globalt sett är insamlingsgraden i 
medeltal 40 procent. Finland importerade 
ocksä avfallspapper för framställning av re
turfiber. Returpapper utnyttjades främst för 
framställning av tidningspapper, olika slag 
av kartong och mjukpapper.

Kemisk industri

Finlands kemiska industri utgör en viktig 
produktionsbransch, bäde som producent av 
slutprodukter för konsumentsektorn 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 branschen är ännu 
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 bas 
förbättrat miljöskyddet och arbetssäkerheten 
inom ramen för det intemationella program- 
met Ansvar för morgondagen. Är 2000 om- 
fattade programmet ungefär 80 procent av 
Produktionen inom den kemiska industrin 
och 25 000 anställda. Av de företag som för- 
bundit sig tili programmet Ansvar för mor-

20. Utsläpp inom den kemiska industrin (ton)

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Sulfat 99 578 78 317 72 807 66 265 61 742 48 529
Fosfor 19 22 21 15 13 14
Kväve 449 485 481 427 382 440
Kvicksilver 24 13 12 12 7 8
Kadmium 4 4 4 0 1 0
Bly
8888 88888« MS888888888SS8888S

1 250
8888 8888888888888 888

1 106 413 7 5 3
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Figur 17. Insamling av returpapper i olika europeiska länder 1999
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gondagen hade 80 procent ett kvalitets- eller 
miljöstyrningssystem i bruk. Femtiofem pro- 
cent av systemen följde ISO 9000-standar- 
den, 31 procent ISO 14001-standarden, 3 
procent EMAS-systemet och 9 procent BS 
8800-systemet.

Är 2000 investerade de företag som är med i 
programmet Ansvar för morgondagen 333 
miljoner mark för bättre miljö, hälsa och sä- 
kerhet. Detta är 35 procent mer än är 1999. 
Ocksä verksamhetsutgiftema steg med 17 
procent tili 579 miljoner mark. De ökade 
kostnadema visar, förutom att den kemiska 
industrin anser saken vara viktig, ocksä att 
kraven pä branschen blir strängare. Företa- 
gen inriktar ungefär 10 procent av investe- 
ringarna pä detta ändamäl. Bland produk- 
tionsinsatsema ökade energiförbrukningen 
med tre procent men i relation till produk- 
tionsvolymen var ökningen tvä procent.

De största utsläppsminskningama enligt pro
grammet Ansvar för morgondagen gjordes i 
början av 1990-talet. Är 2000 var mänga av 
utsläppen pä samma nivä som under tidigare 
är. Variationerna frän ett är tili ett annat be- 
ror pä strukturella omorganiseringar inom 
företagen och näringsgrenama samt pä 
marknadsläget. Utsläppen tili luft inom den

kemiska industrin minskade fortfarande med 
undantag av flyktiga kolväten. Utsläppen av 
kväveföreningar minskade med 10 procent 
frän är 1999 till 2000 och var 7 300 ton. Ut
släppen av svavelföreningar minskade till 
14 200 ton, vilket i relation till produktions- 
volymen innebar en minskning pä 14 pro
cent. Koldioxidutsläppen i förhällande till 
produktionsvolymen minskade med tvä pro
cent och var är 2000 sammanlagt 4,5 miljo
ner ton, vilket är mindre än ätta procent av 
heia landets utsläpp.

Av utsläppen till vatten minskade sulfat- och 
tungmetallutsläppen, medan kväve- och fos- 
forutsläppen samt syreförbrukningen ökade. 
En delorsak tili ökningen är att tekniken för 
utsläppsuppföljning och -analys har blivit 
bättre. I vissa fall kan man producera betyd- 
ligt noggrannare uppgifter om utsläppen än 
tidigare. Mängden problemavfall minskade 
med tio procent frän äret förut och var 
123 000 ton. Mängden avfall för ätervinning 
ökade med fyra procent tili 167 000 ton. 
Mängden avfall för slutlig förvaring ökade 
med 66 procent tili 483 000 ton. Ökningen 
berodde huvudsakligen pä ändringar i defini- 
tionema av avfall, pä att större jordmassor 
renades och pä vissa strukturella omorgani
seringar inom företag.
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21. Utsläpp inom oljeraffineringen (ton)
» a i— i w m m m m m  

1995 1997 1999 2000

Flyktiga kolväten 4 745 4 873 4 748
Kväveoxider 2 287 2 985 3 053 2 877
Svaveldioxid 4 536 3 069 3 188 3 266
Oljeutsläpp t i l i  vatten 7 5 4 5

.. = uppgift saknas.

Metall- och elektronikindustrl

Produktionsvolymen inom förädling av me- 
taller har ökat stadigt under de señaste tio 
áren, medan tillverkningen av elektroniska 
och eltekniska produkter näräpä femfaldi- 
gats under samma period. Ár 2000 svarade 
tillverkningen av elektroniska och eltekniska 
produkter för 50 procent av bruttovärdet av 
Produktionen inom metall- och elektronikin- 
dustrin, maskin- och metallvaruindustrin för 
36 procent och metallförädlingen för 14 pro- 
cent. Största delen av de negativa miljökon- 
sekvenserna av metallindustrin uppstár inom 
metallförädlingen, som producerar rámateri- 
al för användning inom den övriga industrin.

Den omfattande âtervinningen av metaller 
minskar behovet att utvinna orôrd malm, 
eftersom metaller kan âtervinnas nästan till 
fullo. Mätt enligt volym âr stâl det mest âter- 
vunna materialet i världen. Det âtervinns âr- 
ligen mera stâl ân alla andra material 
sammanlagt. Âr 2000 användes ungefär 400 
miljoner ton skrot för världsproduktionen av 
847 miljoner stâlton. Nästan hälften av stâlet 
tillverkades med andra ord av âtervunnet râ- 
material. Det finns utredningar som visar att 
stâlproduktion som bygger pâ âtervinning 
ocksâ i regel är miljövänligare än motsva- 
rande Produktion som bygger pä orörda na- 
turresurser. Dâ stäl produceras av skrot är tili 
exempel energiförbrukningen per produce- 
rad enhet ungefär 58 procent mindre än dä 
orörda rämaterial utnyttjas. Även âtervin
ning av aluminium ger stora energiinbespa- 
ringar. Aluminiets egenskaper gär inte heller 
förlorade vid âtervinning och smältning av 
ätervinningsaluminium förbrukar bara fern 
procent av den energi som krävs för att fram- 
ställa motsvarande mängd aluminium ur 
bauxit.

Framställningen av metaller kräver mycket 
energi och utsläppen tili luft är den största 
miljöskadan i branschen. I Finland har man 
inom metallförädlingen ästadkommit märk-

Kuvio 18. Specifika mängder koldioxidutsläpp Irán metallförädling 
(kg koldioxid per ton framställd metall)

^ R ä m a te r ia l ■ E n erg ifö rb ru k n in g
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22. Utsläpp inorn metallförädling

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Produktionsvolym 100,0 105,8 111,6 117,7 122,3 128,1
Utsläpp tili luft (tusen ton)
Svaveldioxid 8,1 8,1 7,5 7,6 8,1 7,8
Kväveoxider 3,2 3,1 3,5 3,5 4,1 4,1

Utsläpp tili vatten (ton)
Kväve 420,6 449,3 421,6 526,0 490,0 520,5
Krom 3,5 2,3 3,9 4,2 5,8 3,0
Nickel 12,4 6,0 10,3 6,8 9,3 7,2
Koppar 8,2 8,7 8,9 6,8 7,1 9,7
Zink 10,7 9,9 9,4 6,9 7,6 7,3

bart effektivare rämaterial- och energian- 
vändning och betydande utsläppsminskning- 
ar genom att utveckla produktionsprocesser- 
na. Femtio procent av allt koppar i världen 
och 30 procent av allt nickel framställs med 
den finska flamsmältningsmetoden, där be- 
hovet av extern energi är litet och svavelga- 
sen uppsamlas effektivt.

Är 1996 överskred de processintema miljö- 
investeringarna inom metallindustrin för 
första gangen anskaffningen av traditionell 
teknik för rening av utsläpp. Största delen av 
luftvärdsinvesteringama inom metallindustrin 
gäller uppsamling av partikel- och dammut- 
släpp. Investeringama i vattenskydd avser 
att minska avloppsvattenbelastningen genom 
utveckling av produktionsprocesser och re- 
ningsmetoder. Investeringama i avfallshan- 
tering har syftet att minska avfallsmängder- 
na samt öka ätervinningen och äteranvänd- 
ningen. Inom metallförädlingen utvecklas 
miljöskyddet genom miljöstyrningssystem 
och anknytande System för livscykelanalys. 
Inom tillverkningen av elektroniska och el- 
tekniska produkter har man satsat pä att upp- 
höra med användningen av CFC-föreningar 
och pä insamling och ätervinning av skrot.

Avfallshantering

Är 1997 uppstod allt som allt omkring 130 
miljoner ton avfall och jämförbara material i 
Finland. Utnyttjandegraden för avfall inom 
heia samhällsekonomin var 38-43 procent,

dvs. ungefär 50 miljoner ton. Exklusive 
avverkningsspill frän skogsbruket samt 
jordmassor som blir över vid anlägg- 
ningsbyggande och som inte alltid be- 
traktas som avfall, var avfallsmängden 
85 miljoner ton. Det uppstod inemot 
500 kg kommunalt avfall per invänare 
och är, medan motsvarande uppgift för 
Europa varierar mellan 300 och 650 kg. 
Totalt 327 avstjälpningsplatser var 
verksamma i Finland är 1999, medan 
1 514 hade tagits ur bruk.

Ungefär 95 procent av avfallet uppstär 
inom Produktion. De största avfallsmängder- 
na uppstär inom industrin, jordbruket och 
byggandet. Avfallet frän industriell verk- 
samhet bestär av avfall frän tillverkningsin- 
dustri, gruvor och mineralbrott samt energi- 
och vattenförsörjning. Inom byggverksam- 
heten bestär en stör del av avfallsvolymen av 
de stora jordmassor som uppstär vid byggan- 
de. Jordbruksavfallet bestär av djurspillning, 
som äteranvänds tili 90 procent.

Industriavfallet uppgick är 1997 tili 16 mil
joner ton, medan motsvarande mängd är 
1992 var 15,4 miljoner ton. I denna siffra in
gär utöver fast avfall även avloppsvatten, 
emulsioner och slam. Mest avfall uppstär in
om massa- och pappersindustrin, den meka- 
niska skogsindustrin, metallindustrin och 
den kemiska industrin. Över en tredjedel av

23. Avfallsmängderna i Finland 1997 
(tusen ton)

Avfalls-
mängd

Utnyttjat

Fast kommunalt avfall 2 510 36%
Hushällsavfall 980
Avloppsslam 136 61 %
Problemavfall 485
Industriavfall 18 400 61 %
Avfall frän energi och 
vattenförsörjning 1 350 65%
Mineralbrytningsavfall 29 600
Jordbruksavfall 25 500 78%
Bygg- och rivningsavfall 1690

.. = uppgift saknas.
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industriavfallet bestár av trä- och barkavfall 
frán massa- och pappersindustrin, som 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 avstjälpningsplat- 
ser.

Finland har i syfte att effektivisera átervin- 
ningen av avfall gätt in för principen om pro- 
ducentansvar. Principen innebär att framstäl- 
laren av en produkt eher importören aktivt är 
med om att ordna hanteringen av det avfall 
som Produkten i sinom tid ger upphov tili. 
Producentansvar gäller redan i frága om kas- 
serade bildäck, returpapper och förpack- 
ningsavfall. I juli 2000 antog EU-parlamen- 
tet och ministerrádet ett förslag tili direktiv 
om förverkligande av avfallshantering för 
skrotbilar i enlighet med principen om pro
ducentansvar. Enligt direktivet skall bilpro- 
ducenter betala alia eller en betydande del av 
de kostnader som ásamkas av tillvaratagan-

det av skrotbilar. Frân början av âr 2001 an- 
svarar tillverkarna eller importörema för for- 
don som kömmit ut pâ marknaden i början 
av 2000 eller senare. I praktiken inbegrips 
kostnaderna i priserna pâ nya bilar. Frân 
början av är 2007 utvidgas producentansva- 
ret att gälla även fordon som kömmit ut pâ 
marknaden före är 2001.

24. Miljöbranschens omfattning 
per näringsgren i Finland 1998

M iljoner Procent 
mark

Industri, energi 8 381 40,3
Vattenförsörjning och avlopp 4 303 20,8
Avfallshantering 2103 10,2
Statsförvaltning 1 586 7,7
Partihandel med skrot och avfall 1 307 6,3
Ätervlnnlng 239 1,1
Andra funktioner 2 798 13,6

Totalt 20 717 100,0
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5 Energiekonomi
Energiproduktion

Är 2000 var den totala energiförbrukningen i 
Finland 30,8 miljoner ekvivalenta oljeton. 
Oljan städde för 28 procent av energiför
brukningen, stenkolet för 11 procent, naturga- 
sen för 11 procent, kärnkraften för 18 pro
cent och torven för 5 procent. Inhemska 
energikällor stär för 29 procent av energi
förbrukningen och träbaserade energikällor 
för 20 procent. Energianvändningen per ca- 
pita är hög i Finland p.g.a. det nordliga läget 
som medför stört vintertida uppvärmnings- 
behov, industristrukturen och den glesa bo- 
sättningen samt de länga transportsträckor- 
na. I relation tili nationalprodukten har ener
giförbrukningen i Finland minskat sedan är 
1993. Sedan är 1998 kan även smäförbruka- 
re konkurrensutsätta sin elanskaffning.

Är 2000 användes totalt 79,1 terawattimmar 
energi i Finland, vilket är 1,7 procent mer än 
äret förut. Det producerades 22 terawattim
mar elektricitet med kämkraft (27 procent av 
totalförbrukningen) och 14,4 terawattimmar

med vattenkraft ( 18 procent av förbrukning- 
en). Trettioen procent av elektriciteten pro
ducerades i kombinerad el- och värmepro- 
duktion. Nettoimporten av elektricitet stod 
för 15 procent av förbrukningen, 11,9 tera
wattimmar. Industrin och byggandet stod för 
54,9 procent av elförbrukningen, dvs. för 
43,4 terawattimmar, hushällen och lantbru- 
ket stod för 24 procent, servicenäringama 
och den offentliga sektorn för 17,4 procent. 
Hushällens och lantbrukets elförbrukning 
minskade med 1,7 procent frän föregäende

Enligt Finlands klimatstrategi kommer el
förbrukningen är 2010 att vara ungefär 90 te
rawattimmar om inte ytterligare sparätgärder 
sätts in för att minska förbrukningen. De 
spar- och styrätgärder som ingär i strategin 
gör det möjligt att minska elförbrukningen 
med nägra terawattimmar frän prognosen för 
2010. Ocksä med sparätgärdema fortsätter 
elförbrukningen att öka längsamt och är 
2015 är den drygt 90 terawattimmar. Elför
brukningen ökar inom säväl industrin som

Figur 19. Totalförbrukningen av energi i vissa länder per BNP-enhet 1998
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25. Totalförbrukningen av energi 2000
r

P eta jou le  (PJ) %

Industri 507 50
Uppvärmning 211 21
Trafik 168 17
Övrig 119 12

T o ta lt 1 0 0 5 100

boendet och servicenäringarna. Inom indus- 
trin beror ökningen framför allt pá den 
ökande Produktionen inom skogsindustrin. 
Inom boendet ökar elförbrukningen som en 
följd av mindre familjer, större mängd elek- 
tronisk apparatur i hushállen och mindre 
boendetäthet.

Användning avfossila bränslen

En stör del av de negativa miljökonsekven- 
serna av energiproduktionen beror pä an- 
vändningen av fossila bränslen. De miljö- 
skador som förorsakas av den ökande an- 
vändningen av fossila bränslen är betydande 
och hotar pä mänga Ställen naturens fömyel- 
seförmäga och bärkraft. En uttömning av de

fossila energiresursema är utifrän dagens 
kunskapsläge inte att vänta under de närmas- 
te ärtiondena. De nu kända fossila bränsle- 
tillgängarna väntas trygga oljetillgängen de 
närmaste 40 áren, naturgastillgängen de när- 
maste 55 áren och tillgángen pá kol de när
maste 200 áren.

Världsmarknadspriset pá olja har stigit under 
de señaste áren p.g.a. det minskade utbudet 
och den ökade efterfrágan. De oljeproduce- 
rande ländernas samarbetsorganisation 
OPEC har försökt höja oljepriset genom att 
minska Produktionen. Realpriset pá ráolja 
sjönk ännu i slutet av 1990-talet, dä utbudet 
av olja klart översteg efterfrágan, och läg 
1998 som lägst under 10 US-dollar i 1996 
árs priser. Sä lägt hade realpriset inte varit 
sedan tiden för den första oljekrisen är 1973. 
Världsproduktionen av olja uppgick 1999 tili 
3,45 miljarder ton.

Oljeförbrukningen i Finland var som störst 
under 1970-talet, dä det förbrukades 10-12 
miljoner ton per är. Förbrukningen minskade 
snabbt under 1980-talet och under 1990-talet 
hade ärsförbrukningen minskat tili under nio 
miljoner ton. Förbrukningen av bensin och 
smörjmedel minskade är 2000 med 4 pro- 
cent, medan förbrukningen av övriga olje- 
produkter ökade.

Figur 20. Utvecklingen av det reellä världsmarknadspriset pá olja (US-dollar per tat)
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26. Totalförbrukningen av olja, kol och naturgas 
i Finland

^ ■ 1 Olja
m ilj. ton

Kol
m ilj. ton

N aturgas 
1000 m ilj. m*

1973 12,3 4,0
1980 11,0 8,7 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 8,7 5,7 3,9
1999 8,7 5,6 3,8
2000*) 8,3 5,8 4,0

— = inte i bruk. *) = preliminar uppglft.

Drivhusgaser

Till de viktigaste miljökonsekvenserna av 
fossila bränslen hör uppkomsten av s.k. driv
husgaser och uppvärmningen av klimatet. 
Under klimatkonferensen i Kyoto i decem- 
ber 1997 uppnáddes överenskommelse om 
att minska utsläppen av drivhusgaser, och 
vid EU-ländernas miljöministermöte i Lux
emburg i juni 1998 fastställdes fördelningen 
av átagandena inom EU. I Luxemburg för- 
band sig Finland att senast 2008-2012 min
ska sina utsläpp av drivhusgaser tili 1990 ärs 
nivá. I Kyotoprotokollet fastställdes reduk- 
tionsmäl för sex gaser: koldioxid, metan 
(CH4), dikväveoxid (N20), fluorkolväten 
(HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavel- 
hexafluorid (SF6). Uttryckt i koldioxidenhe- 
ter har de övriga gaserna större drivhuseffekt 
än koldioxid. Metanets drivhuseffekt är t.ex. 
ungefär 20-faldig, dikväveoxidens mer än 
300-faldig och de tre övriga gasernas tusen- 
faldig jämfört med koldioxidens.

Är 2000 var koldioxidutsläppen frän Fin- 
lands energiproduktion totalt 54 miljoner

ton, dvs. nästan tre miljoner ton mindre än 
äret förut. Minskningen berodde pä minskad 
användning av olja och torv, vilket bl.a. var 
en följd av det höga priset pä olja. Koldioxid
utsläppen var redan är 1999 pä 1990 ärs ni- 
vä, som fastställts som basär i Kyotoproto
kollet och som samtidigt är Finlands mälnivä 
för ären 2008-2012. Ätgärdema för att min
ska utsläppen av drivhusgaser har kartlagts i 
den nationella klimatstrategin, som gavs 
som redogörelse till riksdagen i mars 2001. 
Enligt den nationella klimatstrategin kom- 
mer Finlands utsläpp av drivhusgaser före är 
2010 att öka med 20 procent jämfört med bas- 
äret 1990, dvs. frän ungefär 77,1 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter tili ungefär 90 
miljoner ton, om inte ytterligare reduktions- 
ätgärder vidtas utöver de redan beslutade. 
Den största utmaningen utgörs av den väx- 
ande elförbrukningen.

27. EU-ländernas utsläpp av drivhusgaser 
i koldioxidekvivalenter och ländernas 
reduktionsátaganden

■.. . ■ . .  ■"

U tsläpp 
1998 
m ilj. ton

Förändring
áren
1990-99

Reduktions-
mál
2008-2012

Luxemburg 6 - 4 3 % - 2 8 %
Tyskland 1022 - 1 9 % -2 1  %
Danmark 76 - 5 % - 2 1 %
Österrike 80 + 3 % - 1 3 %
Belgien 145 + 3 % - 7 ,5 %
Nederländerna 230 + 6 % - 6 %
Storbritannlen 663 - 1 4 % -1 2 ,5 %
Italien 540 + 4 % -6 ,5 %
Frankrlke 551 0 % 0%
Fin land 76 - 1 % 0 %
Sverige 71 + 2 % + 4%
Irland 64 + 22 % + 13%
Spanien 370 + 23% + 15%
Grekland 120 + 17% + 25 %
Portugal 74 + 22 % + 27 %

T o ta lt 4 046 - 4 % - 8 %

28. Finlands utsläpp av drivhusgaser (miljoner ton koldioxidekvivalenter)

1990 1995 1996 1997 1998 1999

Koldioxid (C02) 62,4 62,6 68,1 66,9 64,5 64,2
Metan (CH4) 6,1 4,6 4,5 4,3 4,1 3,9
Dikväveoxid (N20) 8,4 7,8 7,8 8,1 7,9 7,7
Övriga (SF6, HFC5, PFC5) 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

T o ta lt 77,1 75,2 80,5 79,4 76,8 76.2
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Figur 21. Koldioxidutsläpp av fossila bränslen och torv (miljoner ton)
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Luftfororeningar och surt nedfall

I Finland forekommer forsurning av jordma- 
nen och vattendragen pa de allra kansligaste 
och mest belastade omradena. Det sura ned- 
fallet kommer framst fran svaveldioxid- och 
kvavedioxidutslapp, som till en stor del for- 
orsakas av gransoverskridande utslapp och 
till en mindre del av energiproduktionen och 
trafiken. Ar 2000 uppgick svaveldioxidut- 
slappen i Finland till sammanlagt 84 000 ton, 
vilket innebar en minskning med 86 procent 
fran 1980 ars niva. Utslappen har minskat 
bl.a. som en foljd av strukturforandringar i 
energiproduktionen, minskad anvandning av 
tjockolja (tung brannolja), lagre svavelhalt i 
branslen samt forbattrad processteknik. De 
finlandska svaveldioxidutslappen i forhal- 
lande till nationalprodukten ar ungefar en

tredjedel mindre än medeltalet for 
OECD-ländema i Europa. El- och värmepro- 
duktionen förorsakade 28 procent av utsläp- 
pen och industrin 37 procent. Ungefär 17 
procent av svaveldioxidnedfallet i Finland 
har inhemskt Ursprung. Av Finlands svavel- 
dioxidutsläpp sprids 54 procent utanför lan- 
dets gränser. Finland nädde är 1994 malet 
for det andra svavelprotokollet, som skrevs i 
Oslo och sträckte sig till är 2000.

De totala kväveoxidutsläppen i Finland var 
ungefär 237 000 ton är 2000, dvs. drygt 19 
procent mindre än är 1980. Trafiken gav 
upphov till 64 procent av utsläppen och 
energiproduktionen till 25 procent. I förhäl- 
lande till nationalprodukten är kväveoxidut
släppen i Finland rätt stora, ungefär 70 pro
cent over medeltalet för OECD-ländema i

29. Ursprunget for sura nedfall i Finland
1998 (procent)

i  , j r ,  .r . 'j Svavel Kväve

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

Tota lt 100 100

30. Utsläppens drift frän Finland 1998
(procent)

Svavel Kväve

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

Totalt 100 100
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Europa. Är 1998 kom 29 procent av kväve- 
oxidnedfallet ur inhemska källor. Av Fin- 
lands kväveoxidutsläpp sprids 75 procent tili 
andra länder. Finland har nätt mälet för Sofia- 
protokollet, enligt vilket utsläppen före är 
1994 skulle minskas tili 1987 ars niva. Som 
bäst pägär förhandlingar inom EU om ett di- 
rektiv om att minska utsläppen frän Stora 
förbränningsanläggningar. Direktivet beak- 
tar kraven pä BAT och fastställer nya gräns- 
värden bl.a. för nya gasturbiner.

Det sura nedfallet har skadat flera fiskbes- 
tänd och skador har konstaterats i ungefär 
2 000 sjöar i södra och mellersta Finland. 
Under de allra senaste ären har man emeller- 
tid kunnat se tecken pä att sjöama häller pä 
att äterhämta sig, tack väre minskad luftbu- 
ren belastning. Sulfathalterna i sjöama i sö
dra och mellersta Finland sjunker och sjöar- 
nas buffertkapacitet har ökat betydligt under 
de senaste tio ären. Trots den positiva ut- 
vecklingen överskreds gränsen för kritisk 
belastning ännu är 2000 i vissa delar av Fin
land. Sjöarna visar tydliga tecken pä äter- 
hämtning ocksä i andra delar av Europa, där 
det sura nedfallet har minskat med 30—40 
procent sedan 1980-talet. I Nordamerika gär 
äterhämtningen i sjöarna längsammare, och 
läget där päminner om tillständet i Norden 
pä 1980-talet.

Pä mänga orter i Finland konstaterades lin- 
drigt försänkta pH-värden i grundvattnet 
speciellt under 1970- och 1980-talet. Ocksä 
brunnsvattnens buffertkapacitet har min
skat. Under de senaste ären verkar grund- 
vattenförsurningen ha avstannat. Försur- 
ningen utgör ätminstone inte under de när- 
maste ären nägot större hot mot skogarnas 
hälsa. Pä längre sikt kan dock Situationen 
förändras, om inte nedfallet pä alia häll i 
landet kan fäs ned tili nivän för kritisk be
lastning.

Ozon et i atmosfären

Till de stora globala miljöproblem som för- 
orsakas av utsläppen tili luft hör utöver kli- 
matförändringen och försumingen även ut- 
tunningen av ozonskiktet i stratosfären och 
höjda halter av marknära ozon. Uttunningen 
av ozonskiktet i stratosfären beräknas öka i 
början av 2000-talet. Detta gäller speciellt i 
de nordliga regionerna, vilket medför ökad 
ultraviolett strälning som skadar säväl män- 
niskomas hälsa som djur- och växtlivet. 
Under vären 2000 var ozonuttunningen 
över det norra polaromrädet märkbart större 
än under de tvä föregäende ären. Enligt Me- 
teorologiska institutets mätningar uppgick 
uttunningen av ozonskiktet ovanför Finland

Figur 22. Svavelutsläppen i Finland och reduktionsmälen (tusen ton svaveldioxid)
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Figur 23. Kväveoxidutsläppen i Finland (tusen ton)

(■Vagtrafik ■  Annan trafik, arbetsmaskiner ib  Energi □  Industri □  Totalt |

Obs.!
Grunderna för beräkning av utsläpp har ändrats. Uppgifterna för ären 1992-1999 
är inte direkt jämförbara med tidigare uppgifter.

i mars 2000 som mest tili 35 procent, lokalt 
t.o.m. tili 60 procent. Detta berodde enligt 
Meteorologiska institutet pä att köldförhäl- 
landena i stratosfären gynnade 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 
skärpte är 1998 begränsningarna pä tillverk- 
ning och användning av ozonnedbrytande 
ämnen. Nya begränsningar infördes bl.a. för 
metylbromid och HCFC-föreningar. An- 
vändningen av metylbromid upphör etappvis 
inom EU före är 2005. Produktionen av 
HCFC-föreningar fryses pä nuvarande nivä 
före är 2008 och upphör heit före utgängen 
av 2025. Beslutet innebär att EU i fräga om 
nästan alla begränsningsätgärder gär utöver 
kraven i Montrealprotokollet.

De höga hakema av marknära ozon har 
skadliga effekter pä växtligheten och pä 
människors hälsa. Ozon uppstär genom att 
trafik- och industriutsläpp säsom kväveoxi- 
der, kolmonoxid och flyktiga kolväten rea-

gerar med olika beständsdelar i atmosfären. 
Trafikutsläppen av kväveoxider och flykti
ga kolväten betraktas nuförtiden som den 
främsta orsaken tili ökningen av ozonhal- 
terna i Västeuropa. I Finland är speciellt 
kväveoxidmängden en avgörande faktor vid 
ozonbildningen. Ozonbildningen är tili sin 
natur en icke-lineär process, där ozonhalter- 
na i stör utsträckning beror pä de meteoro
logiska förhällandena och pä bakgrundshal- 
ten av ozon pä norra halvklotet. Det är där- 
för inte alltid möjligt att skönja ett klart 
kausalsamband mellan utsläpp och ozon
halter.

Det beräknas att de kritiska ozonniväema för 
odlingsväxter under Vegetationsperioden 
överskrids sä gott som varje är. De kritiska 
niväema för skogarna överskrids i södra och 
mellersta Finland speciellt under varma och 
soliga somrar. Tröskelnivän för hälsokonse- 
kvenser enligt EU:s ozondirektiv överskrids 
flera gängar varje är pä stora omräden i Fin
land. En förutsättning för att de marknära 
ozonhaltema skall minska i avgörande grad 
är att utsläppen av kväveoxider och flyktiga 
kolväten minskas kräftigt över heia norra 
halvklotet.
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Hällbar energiförsörjning

En hällbar utveckling förutsätter att använd- 
ningen av förnybara energikällor främjas 
och att energiförbrukningen görs effektivare. 
Europeiska Unionen främjar användningen 
av förnybara energikällor säsom solenergi, 
vindkraft, biomassa, avfall, geotermisk vär- 
me och smäskalig vattenkraft, samt handeln 
med därtill hörande apparatur och teknologi, 
inom ramen för forskningsprogrammet AL- 
TENER III. Energisparande främjar EU in
om ramen för SAVE-programmen. ALTE- 
NER III, som startade i januari 2000, ingär i 
det mängäriga ramprogrammet för energi- 
sektorn. Den sammanlagda budgeten för 
ALTENER-programmen under perioden 
1998-2002 uppgär tili 77 miljoner euro. 
EU-kommissionen har som mäl att höja an- 
delen kombinerad produktion av elektricitet 
och värme och att fördubbla andelen förny
bara energikällor frän nuvarande sex procent 
före är 2010.

Under ären 1998-2010 främjar EU därtill 
ibruktagandet av förnybara energikällor ge- 
nom en omfattande kampanj som stimulerar 
tili snabbare investeringar. Mälet är att byg- 
ga en miljon system för solelektricitet med 
en effekt pä 1 Kwh, vindkraftsparker med en 
effekt pä 10 000 megawatt, biomassakapaci- 
tet för 10 000 megawatt och 100 modellsam-

hällen som heit bygger pä fömybar energi. 
Sammanlagt krävs investeringar pä upp- 
skattningsvis 165 miljarder euro för att kom- 
missionens mâl skall kunna uppnäs före är 
2010.
Vindkraft och solenergi började utnyttjas 
kommersiellt under 1980-talet och har 
snabbt blivit vanligare efter det. Produktions- 
kostnadema för vindkraft har minskat med 
upp tili 30-40 procent sedan början av 
1990-talet. I Danmark och Storbritannien 
har produktionskostnadema redan sjunkit 
under 20 p/kWh. Pä fördelaktiga Ställen i 
Finland är produktionskostnadema ungefär 
25 p/kWh. EU:s samarbetsorgan för institut 
för forskning om fömybar energi bedömer 
att produktionskostnadema för vindkraft 
sjunker tili samma nivä som kostnadema för 
kondenskraft före är 2005. Teknologin för 
extensivt utnyttjande av solenergi finns re
dan, men delvis bara pä laboratoriestadiet. 
Tills vidare lämpar sig solelektricitet främst 
för speciella Objekt, säsom elektrifiering av 
sommarstugor. I fräga om solvärmeteknik är 
emellertid kommersiella tillämpningar pä 
väg ut pä marknaden.

I Finland är mälet för programmet för främ- 
jande av fömybara energikällor, att före är 
2010 öka användningen av fömybara energi
källor med 50 procent frän 1995 ärs nivä.

Figur 24. Förhöjda halter av marknära ozon vid vissa meteorologiska stationer (dagar per är)
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Programmet blev klart är 1999. Av ökningen 
skulle 90 procent komma frän fömybara 
bränslen, huvudsakligen trä, fyra procent 
frän värmepumpar, tre procent frän vat- 
tenkraft och mindre än 0,5 procent frän sol- 
energi. Mälet innebär att andelen fömybara 
energikällor av den totala energiförbruk- 
ningen ökar med 5-6 procentenheter jämfört 
med är 1995. Användningen av biobränslen 
minskar mängden skadliga utsläpp av driv- 
husgaser och svavelutsläpp jämfört med fos- 
sila bränslen.

31. Den nya vindkraftskapaciteten i världen 
ärsvis ären 1990-2004 (megawatt per är)

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

*| = prognos.

Finlands know-how och vindförhällanden 
erbjuder goda möjligheter att ästadkomma 
en snabb ökning av vindkraftsutnyttjandet 
under de närmaste ären. Är 2001 har Finland 
en vindkraftskapacitet pä 38 megawatt. Det 
producerades 76,6 gigawattimmar energi 
med vindkraft, vilket är 0,1 procent av ener- 
giförbmkningen i landet. Mälet är att öka 
vindkraftskapaciteten i Finland till 500 me
gawatt är 2010. Det läga marknadspriset pä 
elektricitet är en delorsak tili att vindkraften 
byggs ut längsamt.

Ocksä kunnandet i fräga om utnyttjande av 
solenergi häller hög nivä. De nuvarande 
kommersiella tillämpningama för solelektri- 
citet är främst förknippade med elektrifie- 
ring av sommarstugor och bostäder i gles- 
bygden. Det har sälts ungefär 30 000 sol- 
elektricitetspaket för sommarstugor, elsystem 
som bygger pä solenergi har installerats i 
1 500 farledsfyrar och fyra elnätsanslutna 
solkraftverk har byggts som försöksprojekt. 
Elbolagen erbjuder konsumentema möjlig
heter att köpa s.k. ekoelektricitet som produ- 
cerats med vattenkraft samt bio-, vind- och 
solenergi.

Trots att energiekonomin i Finland i stör ut- 
sträckning bygger pä konventionella energi- 
former är effektiviteten hög, speciellt tack

Figur 25. Andelen fömybara energikällor av energiförbrukningen är 1997 (procent)
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väre den kombinerade Produktionen av energi 
och värme (CHP). Är 2000 producerades 31 
procent av ali elektricitet i kombinerad el- 
och värmeproduktion. Av detta svarade indu- 
strin för 12 terawattimmar och samhällsfjärr- 
värmen för 13 terawattimmar. I samhällenas 
CHP-anläggningar producerades 21 terawatt- 
timmar fjärrvärme. Är 2000 förbrukades allt 
som allt 26,9 terawattimmar fjärrvärme. 
Omkring 44 procent av befolkningen bor i 
bostadshus som är anslutna tili fjärrvärmenät. 
I Helsingfors bor 93 procent av invänarna i 
hus med fjärrvärme, i Tammerfors är ande- 
len 71 procent, i Lahtis 90 procent och i Ule- 
äborg 81 procent. Är 2000 var medelpriset 
pä fjärrvärme 20,4 penni per kilowattimme.

Energiskatter

Tyngdpunkten i energiskattesystemet i Fin
land ligger förutom pä beskattning av trafik- 
bränslen pä beskattning av slutprodukten, 
dvs. elektriciteten. Elaccisen är graderad i en 
lägre och en högre accisklass. Den lägre acci- 
sen päförs industrin och yrkesmässiga växt- 
husodlare. Den högre accisen betalas av hus- 
hällen, tjänstesektorn, lantbruket och den of- 
fentliga sektom. Bränslen som används för att 
producera värme beskattas, tili skillnad frän 
bränslena för elproduktion, enligt kolinnehäl- 
let. Accisen är 102 mark per koldioxidton.

Den koldioxidbaserade tilläggsaccisen höj- 
des är 1998 med ungefär 24 procent. Samti- 
digt höjdes elaccisen för industrin och priva- 
ta konsumenter. Höjningen av elaccisen har 
ökat stödet för elektricitet som produceras ur 
fömybara energikällor. Skatteäterbäringen 
pä vindkraftsel höjdes frän 2,5 tili 4,1 penni 
per kilowattimme.

En arbetsgrupp som finansministeriet tillsatt 
för att utreda hur energibeskattningen künde 
fäs att fungera bättre, fick sin utredning klar 
i maj 2001. Arbetsgruppen föreslär specifi- 
ceringar bl.a. i beskattningen av kombinerad 
el- och värmeproduktion, graderingen av 
elaccisen och vissa definitioner. I fräga om 
skattestöd som ges via energibeskattningen 
konstateras att det ofta dröjt länge att fä till- 
ständ av Europeiska unionens kommission 
och att tillständen varit tidsbundna. För att 
energibeskattningslagstiftningen skall upp- 
fylla de krav som grundlagen ställer samt 
kraven pä tydlighet och förutsägbarhet borde 
det, dä skattelagstiftningens innehäll fast- 
ställs, vara känt vilka stödarrangemang kom- 
missionen godkänner. I praktiken borde na- 
tionella beslut om planerade stödätgärder 
vara kända i god tid, för att det skall vara 
möjligt att ansöka om stöd hos kommissio- 
nen och beslutet skall kunna fäs innan det 
slutliga innehället i den nationella lagen släs 
fast.

32. Influtna skatter pä energi i Finland är 2000 
(miljoner mark)

Grund-
acc is

T illäggs-
a cc is

Försörjn ings-
beredskaps-
avg ift

To ta lt
= ' * '  : .

Vlotorbensin 7 286 572 96 7 954
Dieselolja 3 229 573 45 3 847
Lätt brännolja 267 662 52 981
Tung brännolja - 265 16 281
Stenkol - 296 8 304
Torv - 80 0 80
Naturgas - 48 2 50

33. Utvecklingen av energiaccisen i Finland

1.1.1997 1.1.1998 1.9.1998

Bensin penni/liter 308,3 328,3 328,3
Diesel p/l 163,5 178,5 178,5
Lätt brännolja p/l 29,0 32,7 37,9
Tung brännolja p/kg 22,1 25,8 32,1
Stenkol m k/t 169,0 198,6 246,0
Ton/ m k/M W h 4,2 4,9 9.0
Naturgas p/m 3 7.1 8,3 10,3
Eiström accisklass I p/kWh 3,1 3,3 4,1
Eiström accisklass II p/kWh 1,675 2,02 2.5

T o ta lt 10 782 2  496 219  13 497

-  inte ibruk.
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6 Trafik
Utveckling av trafikvolymerna

I proportion till folkmängden hör den ärliga 
trafikprestationen i Finland till de största in- 
om Europeiska Unionen. Finländama reser i 
medeltal 14 500 kilometer per är, medan 
medeltalet för EU-ländema är omkring 
13 000 kilometer. Ären 1998-1999 reste 
finländama i medeltal ungefär 45 kilometer 
varje dag, mot bara tio kilometer är 1980. 
Sedan 1970-talet har antalet resor hällit sig 
konstant vid ungefär tre inrikesresor per 
dag.

Trafikökningen är speciellt märkbar inom 
vägtrafiken som ökade ocksä är 2000. Anta
let bilar pä huvudvägama ökade med 2,3 
procent och trafikprestationen, dvs. antalet 
körda kilometer, med 1,5 procent. Vägtrafik- 
prestationen är 2000 var ungefär 46,7 miljo- 
ner kilometer, där personbilarna stod för 
ungefär tvä tredjedelar, dvs. för 38,5 miljo- 
ner kilometer. Persontrafiken pä jämvägama 
ökade är 2000 med omkring tre procent och 
antalet flygpassagerare pä flygplatsema i

Finland med 5,5 procent. I fartygstrafiken 
var antalet passagerare 16 miljoner, vilket 
innebar att trafikvolymen var oforándrad 
jamfort med foregáende ár.

Storsta delen av transpórtenla inom utri- 
keshandeln gár sjovagen. Importen och ex
porten sjovagen okade frán 77,5 miljoner ton 
ár 1999 till 80,6 miljoner ton ár 2000. Gods- 
transportema i vágtrafiken okade med over 
en procent frán 411,0 miljoner ton till 415,5 
miljoner ton. Mátt i antalet tonkilometer 
okade godstransportema i vágtrafiken med 
3,9 procent. Ráknat per invánare och 
BNP-enhet ár Finland det land i Europa som 
har mest godstransporter. Antalet tonkilome
ter per ár ár 7 200 i Finland, medan motsva- 
rande uppgift for EU-lándema ár 4 200. Den 
glesa bosáttningen och de lánga avstánden 
till marknadsomrádena okar godstranspor
tema. Bosáttningstátheten inverkar dáremot 
inte námnvárt pá persontrafikvolymen. En- 
ligt prognosema okar persontrafiken i Fin
land med 15 procent fore ár 2010 och gods- 
trafiken med 27 procent.

Figur 26. Utvecklingen av trafikprestationerna inom kollektiv- och personbilstrafiken (1980=100)
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Miljökonsekvenser

Miljökonsekvenser av trafiken är:
• utsläpp av drivhusgaser
• utsläpp av andra miljö- eller hälsofarliga 

avgaser säsom kväveoxid, svaveldioxid, 
kolväten, kolmonoxid och partiklar

• buller
• inverkan pä vattendragen, jordmänen, na- 

turresurserna och biodiversiteten
• inverkan pä den sociala miljön (t.ex. triv- 

seln)

Inför millennieskiftet utfördes ett omfattan- 
de arbete inom trafiksektom i syfte att min- 
ska miljöskadoma. Äliggandena enligt rege- 
ringens program för hällbar utveckling fast- 
ställdes för trafiksektorns del i den revide- 
ring av miljöprogrammet som trafikministe- 
riet antog i September 1999. Trafikministeri- 
ets miljöprogram utgör grundvalen för mi- 
Ijösystemet inom kommunikationsministeri- 
ets förvaltningsomräde. I miljösystemet in- 
ordnas miljöfrägor i planeringen, utveck- 
lingen, genomförandet och uppföljningen av 
verksamheten inom trafiksektom. De verk 
och företag som lyder under kommunika- 
tionsministeriet kompletterar ministeriets 
paraplyprogram med sinä egna program och 
miljösystem. En uppföljningsrapport över 
det nya miljöprogrammet utkom sommaren

2000 och i det sammanhanget undersöktes 
ocksâ hur mâlen nâtts mot bakgrunden av 
vissa miljöindikatorer för trafiken. Program- 
met följs upp ocksâ âr 2001 och en separat 
utvärdering av hur miljösystemet fungerar 
har färdigställts under äret. Integreringen av 
trafik och miljö har fortsatt ocksâ pâ EU-nivâ, 
inte bara genom strategisk planering utan 
ocksâ genom bearbetning av TERM-indika- 
torerna för att de bättre skall stöda mâlen och 
âtgârdema pâ programnivä.

Utsläppsgränserna för fordon stramades ät 
avsevärt under 1990-talet. I syftet att efter- 
följa bestämmelsema togs nya, renare bränsle- 
sorter i bruk och även fordon med katalysa- 
torer eller bättre motorteknik. EU-ländema 
har kömmit överens om skärpta krav pä 
bränslekvaliteten, och de träder i kraft etapp- 
vis ären 2000 och 2005. Genom ändringar i 
bränslesammansättningen har man nästan 
helt kunnat éliminera utsläppen av bly frän 
bensindrivna bilar och svavelutsläppen frän

34. Trafikens andel av de totala utsläppen 
i Finland 2000 (procent)

Koldioxid 24
Kväveoxider 61
Kolväten 30
Kolmonoxid 53
Svaveldioxid 20

Figur 27. Utvecklingen av vägtrafikutsläppen (1980=100)
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dieselbilar. Samtidigt har ibruktagandet av 
katalysatorer minskat utsläppen av kväveox- 
ider, kolväten, kolmonoxid och partiklar. De 
katalysatorförsedda bilama stod är 2000 för 
nästan 50 procent av trafikprestationen med 
personbilar och före är 2010 väntas nästan 
alla bensindrivna bilar vara försedda med 
katalysator.

Utsläppsgränsema stramas at ytterligare un- 
der de närmaste ären. Är 2000 trädde en änd- 
ring i direktivet om utsläppsgränsema för 
tunga fordon i kraft i Finland och därmed 
minskade avgasutsläppen frän nya lastbilar 
och bussar med 30 procent. Är 2006 minskar 
utsläppen frän nya bilar med ytterligare 30 
procent och partikelutsläppen med 80 pro
cent. Bestämmelsen om 40 procents reduk
tion av kväveoxider träder i kraft är 2009. En 
skärpning av person- och paketbilsutsläppen 
före är 2001 och 2006 har satts i kraft redan 
tidigare. Avtal har ingätts om att skärpa ut- 
släppsgränserna för motorcyklar ären 2003 
och 2005. Detta innebär i praktiken att kata
lysatorer tas i bruk i de största motorcyklar- 
na.

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.

Statsrädet framförde i mars 2001 en natio- 
nell klimatstrategi som redogörelse tili riks- 
dagen. Strategin innehäller en omfattande 
och mängsidig uppsättning ätgärder för tra- 
fiksektorn. Avsikten med ätgärdema är att 
före är 2010 fä ner utsläppen tili 1990 ärs ni- 
vä. Ätgärdspaketen strävar bäde efter att 
minska behovet av trafik (där den viktigaste 
insatsen är att göra samhällsstrukturen tätare 
och enhetligare) och efter att päverka fördel- 
ningen pä olika slags fortskaffningsmedel. 
Uppmärksamhet har ocksä fästs vid godstra- 
fiken, den intemationella trafiken, körsätten 
och de lösningar som informationsteknolo- 
gin erbjuder.

Under 2000-talet skall allt mer uppmärksam
het fästas ocksä vid luftkvaliteten i städerna 
och vid buller. I och med bränsleutveckling- 
en och utvecklingen av fordonstekniken har 
de överskridningar av riktvärdena för luft- 
kvalitet som trafiken förorsakar minskat, 
men det förekommer fortfarande överskrid
ningar i fräga om utsläppen av partiklar och 
kväveoxider. En annan stadsluftsförstörare 
är ozonet, som uppstär dä trafik- och indu- 
striutsläpp, speciellt kväveoxider, reagerar 
med olika beständsdelar i atmosfären. Stör-

Figur 28. Utvecklingen av totalutsläppen av bly i Finland (ton)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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sta delen av ozonet i Finland kommer som 
gränsöverskridande drift frän Mellaneuropa. 
Ozonet är skadligt bade för växligheten och 
för människors hälsa. Trafikbullret ökar i 
takt med att allt fler människor och fordon 
trängs i städerna. Man borde mer än tidigare 
söka lösningar pä bullerproblemet genom 
planläggning och samhällsplanering. De mil- 
jöolägenheter som förorsakas av markan- 
vändningen inom trafiken försöker man 
förebygga ocksä genom att utveckla den mil- 
jökonsekvensbedömning som föregär pro
jektplaneringen. Allt som allt gäller mer än 
hälften av de MKB-utredningar som genom- 
förts eller är under behandling miljökonsek- 
vensema av trafikprojekt.

En stör utmaning bland miljökonsekvenser- 
na av vägtrafiken i Finland är det vägsaltan- 
de som vintertrafiken kräver. Är 2000 spreds 
81 500 ton salt ut pä vägarna. Malet är att 
minska användningen av salt tili omkring 
70 000 ton före är 2003. Det finns vägar som 
mäste saltas pä ungefär hälften av de viktiga 
grundvattenomrädena. I en kartläggning av 
de risker som vägsaltandet utgör för grund- 
vattenkvaliteten definierades niväer för klo- 
ridhalten för 600 grundvattenomräden. Re
sultaten visar att det behövs ytterligare un- 
dersökningar, effektivare uppföljning av 
grundvattenkvaliteten och mindre saltande 
pä 290 omräden. Kartläggningen visar dess- 
utom att den gräns för kloridhalten i hushälls- 
vatten som uppställts för att förebygga att 
vattenledningsmaterialen fräts sönder över- 
skrids pä 131 grundvattenomräden.

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 3^1 procent 
per är. Pä grund av trafikökningen uppnäs 
inte den önskade minskningen av totalut- 
släppsvolymerna, trots flygplansmotoremas 
större bränsleeffektivitet. EU-kommissionen 
gav i december 1999 en kommunike om vik-

ten av att päskynda miljöarbetet inom flyg
trafiken. Avsikten är att päskynda det inter- 
nationella miljöarbetet främst inom ramen 
för den internationella civila luftfartsorgani- 
sationen (ICAO), och att skapa enhetliga och 
allsidiga tillvägagängssätt i miljöfrägor med 
anslutning tili flygtrafiken i medlemsländer- 
na.

Inom jämvägstrafiken minskar miljöbelast- 
ningen frän tägen i takt med att elektrifie- 
ringen av jämvägstrafiken framskrider. Räls- 
bullret minskas genom slipning av skenoma. 
Fartygstrafiken stär för en allt större andel av 
trafikutsläppen och bl.a. kommer 90 procent 
av svavelutsläppen frän fartygstrafiken. I 
internationell sjöfart fär bränslets svavelhalt 
vara högst 4,5 procent, inom specialomrädet 
Östersjön högst 1,5 procent.

35. Materialflöden inom väghällningen 
(tusen ton)

1997 1998 1999 2000

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

U nderhä ll av vägn ä te t
Salt 120 102 103 82
Sand 650 610 560 570
Insamlat avfall 11 10 13 12

.. = uppgift saknas.

36. Trafikutsläpp 2000 (tusen ton)

Kolmo-
noxid

Kol-
väten

Kväve-
d iox id

Svavel-
d ioxid

Kot
dioxid

Vägtrafik 250,8 41,0 106,5 0,2 11 075,7
Järnvägs-
trafik 0,6 0,2 3,6 0,2 240,0
Vattentrafik 27,8 10,3 71,7 19,2 3155,4
Lufttrafik 3,4 0,5 3,5 0,3 1 141,3

T o ta lt 282,6 52,0 185,3 20,0 15 612,4

54 ¡¡¡¡¡I Statistikcentralen



Trafikkostnader och 
trafikbeskattning

Att sätta ett pris pâ trafiken med hjälp av oli- 
ka skatter och avgifter är ett viktigt sätt att 
styra användningen i mindre miljöskadlig 
riktning. De miljörelaterade skatterna och 
avgifterna i Finland är inriktade pâ lands- 
vägs- och jämvägstrafiken, delvis ocksâ pâ 
vattentrafiken. Vägtrafikbeskattningen kan 
indelas i beskattningen av förvärv, ägande 
och användning av bil. Genom införande av 
lämpliga skatteincitament kan man eventu- 
ellt göra det mer attraktivt att skaffa nya, 
bränslesnäla bilar. Är 2000 användes unge- 
fär 7,5 miljarder mark för underhâll och ut- 
veckling av trafikleder. Av detta gick 3,1 mil
jarder mark tili underhâll av det nuvarande 
vägnätet och ungefär en miljard mark tili ut- 
vecklingsprojekt. Nästan 2,4 miljarder mark 
användes för banhâllning (1,9 miljarder 
mark för underhâll av det nuvarande ban- 
nätet och 486 miljoner mark för utvecklings- 
investeringar) och 954 miljoner mark an
vändes för underhâll och utveckling av far- 
leder.

Den ekonomiska styrningen inom EU utgär 
frän marginalkostnadsprincipen, där de kost- 
nader som är beroende av trafikvolymerna 
inbegrips i trafikavgiftema. Prissättningen

av trafiken via olika skatter och avgifter är 
ett viktigt sätt att styra användningen i en 
riktning som är mindre skadlig för miljön. 
Skatter som inriktas pâ vägtrafiken är bil- 
eller motorcykelskatten som betalas vid köp 
av fordon, de ârliga fordons- och motorfor- 
donsskattema samt bränsleaccisen. Bränsle- 
accisen i vägtrafiken bygger delvis pâ miljö- 
konsekvenser. Ekonomisk styming har i Fin
land tillämpats ocksâ pâ jämvägstrafiken. 
Banavgiften som reviderades är 2000 bygger 
pâ marginalkostnadsprincipen och beaktar

37. Specialskatter i vägtrafiken 
(miljoner mark)

1998 1999 2000 2001 2002

BS BS BS SB BP

Fordonsskatt 1 198 1 245 1 306 1 345 1408
Motorfordonsskatt 1 042 1 101 1 074 1 190 1242
Moms pâ skatt 
pâ bilar och 
motorcyklar 1 157 1 345 1 385 1 166 1160
Skatt pâ bilar och 
motorcyklar 5 259 6115 6 295 5 300 5 271
Moms pâ accis pâ 
bränsle 2 537 2 575 2 537 2 506 2 574
Accis pâ bränsle 11 528 11 705 11 532 11 390 11 700

T o ta lt 22 727 24 086 24129 22 897 23 355

BS = bokslut. SB = statsbudget. BP = budgetproposition.

Figur 29. Konsumentpriser pâ bensin (95E) 15.7.2001
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de externa kostnader som trafikvolymema 
förorsakar.

Av de specialskatter som päförs vägtrafiken 
ger beskattningen av flytande trafikbränslen 
den största avkastningen. Omkring 70 pro- 
cent av priset pä blyfritt bränsle utgörs av 
skatter, vilket placerar Finland pä ättonde 
plats inom EU i fräga om skatteandelen. En

dast i England, Norge, Tyskland, Frankrike, 
Danmark, Nederländema, Belgien, Sverige 
och Irland är skatteandelen högre. Beskatt
ningen av dieselolja ligger nägot under me- 
delnivän för EU-ländema. Bränsleskattema 
är graderade pä miljögrund, vilket har lett tili 
att reformulerad syrehaltig bensin och sva- 
velfattig dieselolja i praktiken heit har ersatt 
de äldre bränslesortema.
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7 M ot en hállbar utveckling
Det beräknas att man i Finland för närvaran- 
de ärligen använder över 10 miljarder mark 
av statens, kommunemas och industrins me- 
del tili miljövärden. En ännu större betydelse 
än den finansiella har skatter och avgifter 
som är förknippade med miljön. Denna sum
ma uppgär tili ungefär 24 miljarder mark. 
Tack vare aktivt miljöskydd som byggt bade 
pä traditionell administration och pä ekono- 
misk styming har mänga av de miljöskador 
som förorsakas av Finland kunnat minskas 
avsevärt under 1980- och 1990-talet. Nu i 
början av 2000-talet star miljöpolitiken i 
Finland inför nya utmaningar. Vid sidan av 
myndighetsstyming betonas nu informa- 
tionsstyming, frivilliga avtal med företag 
och tillämpande av miljöledningsstandarder. 
I stället för lokala miljöproblem betonas pro
blem där konsekvensema är globala, säsom 
behovet att minska utsläppen av drivhusga- 
ser och avfallsmängdema samt att bevara na- 
turens mängfald. Framför allt användningen 
av naturresurser samt den förutspädda ök- 
ningen av trafiken och den totala energiför- 
brukningen belastar miljön. Utan framsynt 
och förebyggande miljöpolitik kan den kraf- 
tiga ekonomiska tillväxten i framtiden lätt 
leda tili ökande miljöskador.

Under Europeiska rädets möte i Göteborg 
godkändes EU:s strategi för hällbar utveck
ling, där ekonomiska, sociala och ekologiska 
aspekter integreras i politiken för en hällbar 
utveckling. Strategin är unionens bidrag tili 
tioärsöversynen av FN:s s.k. Rioprocess för 
hällbar utveckling (World Summit on Sus
tainable Development, WSSD) som äger 
rum är 2002. EU har ytterligare som mäl att 
Kyotoprotokollet ratificeras och träder i 
kraft är 2002. Det samförständ om de öppna 
punktema i Kyotoprotokollet som näddes i 
Bonn i juli 2001 är ett viktigt Steg mot ratifi- 
cering av protokollet. Kyotoprotokollet trä
der i kraft först dä de industriländer som rati- 
ficerat det sammanlagt stär för minst 55 pro

cent av industriländemas kvävedioxidut- 
släpp är 1990. Ikraftträdandet hämmas emel- 
lertid av att Förenta statema meddelat att de 
inte ratificerar protokollet. Enligt de linje- 
dragningar EU:s ministerrâd gjorde i Göte
borg i juni 2001 är de viktigaste mälen för 
WSSD-mötet ur unionens synvinkel: att öka 
ekoeffektiviteten sä att den nuvarande tren- 
den med överdriven användning av miljöre- 
surser kan vändas i motsatt riktning före är 
2015, att sammanjämka miljöskydd och av- 
värjande av fattigdom tili likriktade mäl, att 
fä globaliseringsutvecklingen att främja en 
hällbar utveckling och att främja och stöda 
god förvaltning och deltagande pä alla nivä- 
er. Den första punkten omfattar behovet att 
trygga och skydda ekosystemens bärkraft 
och basen för naturresursema -  tvä faktorer 
som är viktiga ocksä för den ekonomiska 
och samhälleliga utvecklingen. Enligt linje- 
dragningama skall EU inta en ledande roll i 
politik som gäller den första punkten.

Till de största utmaningama under de när- 
maste áren hör för säväl Finland som världs- 
samfundet i stört att skapa en helhetsbild av 
miljöns tillständ och hotfulla trender. Pro- 
blemet är att mänga miljörelaterade utveck- 
lingsbanor är motstridiga och därför är det 
svärt att bilda sig en förstäelig och hanterbar 
helhetsbild av hur miljöns tillständ utveck- 
las. Uppföljningskonferensen tili Riokonfe- 
rensen om miljö och utveckling, som arran
geras är 2002, har mälet att skapa en helhets
bild av miljöns tillständ och av de résultat 
som nätts inom ramen för hällbar utveckling. 
Olika metoder utvecklas som bäst för att ut- 
värderingama skall kunna göras. Man strä- 
var efter att komma överens om FN:s indika- 
torer för hällbar utveckling under är 2001. 
Finland var med om att testa indikatorema 
áren 1996-1999. Under är 2001 publicerar 
FN, Världsbanken, OECD och EU:s statis- 
tikbyrä Eurostat dessutom reviderade regier 
för beräkning av miljökorrigerad, grön BNP.
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De viktigaste avta l som Finland ingâ tt om skydd av 
naturresurserna och m iljën

Avtal Mâl Genomförande

Klimatförändring
FN:s ramavtal om klimatförändringen, 
Rio de Janeiro 1992.
Kyotoprotokollet om klimatförändringar, 
1997.

M âle t ar a tt stabilisera halterna av drivhus- 
gaser pâ en trygg nivâ. Utslâppen skall 
2008-2012 ligga minst fem procent under 
1990 ârs nivâ. M âle t varierarfrân land till 
land. EU-lândernas mâl âr en minskning pâ 
âtta procent. Finland bôr stabilisera sina 
utslàpp pâ 1990 ârs nivâ.

Protokollet har undertecknats av 84 länder 
och ratificerats av 34 utvecklingsländer.
EU:s mâl är a tt avtalet trader i kraft âr 2002. 
Finlands utsläpp lâg âr 2000 pâ 1990 ârs ni
vâ. Utan nya ätgärder kommer utsläppen 
emellertid a tt ôka. Finlands nationella kli- 
matprogram fö r a tt möta utslâppsâtagande- 
na blev klart vâren 2001.

A m nen som  b ry te r ned o z o n sk ik te t
W ienkonventionen om skydd av ozon 
skiktet, 1985.
M ontrealprotokollet, 1987.

M âlet är att upphöra med användningen av 
ämnen som bryter ned ozonskiktet i stratos- 
fëren.

Produktionen, förbrukningen, användningen, 
importen och exporten av ämnen som bryter 
ned ozonskiktet begränsas i EU:s förordning 
2037/2000 och statsrädets beslut 
262/1998.

Konventionen om 
gränsöverskridande 
luftföroreningar, ECE, 1979.
Svavelutsläpp
Protokoll om reduktion av svavelutsläpp, 
Oslo 1994.

Kväveoxidutsläpp
Protokoll om reduktion av kväveoxidutsläpp, 
Sofia 1988.
Tungmetaller 
Ärhusprotokollet, 1998.

Pä läng sikt är mälet att svavelutsläppen in- 
te pä nägot omräde överskrider gränsen fö r 
kritisk belastning. Finland har förbundit sig 
a tt före är 2000 minska svavelutsläppen 
med 80 procent frän 1980 ärs nivä.
Finland har förbundit sig a tt före utgängen 
av är 1994 frysa utsläppen av kväveoxider 
pä 1987 ärs nivä.
M äle t är a tt minska utsläppen t i li lu ft av 
kvicksilver, kadmium och bly tili en lägre ni
vä än är 1990.

Ä r 2000 var utsläppen i Finland redan 86 
procent lägre än är 1980 och de har minskat 
ytterligare sedan dess.

Finlands utsläpp har minskat med ungefär 
19 procent frän 1980 ärs nivä. Förnyelsen av 
bilbeständet minskar utsläppen ytterligare. 
Protokollet har inte ännu trä tt i kraft. Det 
har undertecknats av 26 länder och ratifice- 
rats av nio, däribland Finland.

Persistenta organiska föreningar (POP) 
Ärhusprotokollet, 1998.

Protokoll om begränsning av försurning, 
eutrofiering och marknära ozon, Göteborg 
1999.

M äle t är a tt minska e ller upphöra med an
vändningen av persistenta organiska fö 
reningar (bl.a. bekämpningsmedel).
Utsläppstak för svaveldioxid, kväveoxider, 
flyktiga organiska föreningar (VOC) och am- 
moniak är 2010. Finlands högsta tillä tna 
utsläpp efter är 2009 är 116 000 ton svavel, 
170 000 ton kväveoxider, 130 000 ton VOC 
och 31 000 ton ammoniak.

Protokollet har inte ännu trä tt i kraft. Det 
har undertecknats av 26 länder och ratifiée- 
rats av sex.
Protokollet har inte ännu trä tt i kraft. Det 
har undertecknats av 31 länder. Finland un- 
dertecknade protokollet i december 1999.

Biologisk diversitet
Biodiversitetskonventionen, 1992.

Cartagenaprotokollet om biosäkerhet, 2000.

M âle t är a tt skydda den genetiska mângfal- 
den hos världens ekosystem och djur- och 
växtarter samt a tt säkerställa en hâllbar an- 
vändning och rättvis fördelning av nyttan av 
de biologiska naturresurserna.

Import av genmanipulerade levande or- 
ganismer som är trygga bäde med tanke pä 
biologisk diversitet och människans hälsa. 
Den första uppföljningsrapporten om Fin
lands nationella handlingsprogram blev klar 
är 2000.
Cartagenaprotokollet har inte ännu trä tt i 
kraft. Det har undertecknats av 104 länder, 
däribland Finland, och ratificerats av tre 
länder.

58 ¡¡¡¡¡I Statistikcentralen



Avtal Mâl Genomförande

Skyddande av Östersjön
Helcomrekommendationerna och minister- 
deklarationerna, 1988 och 1998.

Östersjöprogrammet, 1992.

Helsingforskonventionen om skydd av 
Östersjöns marina miljö, 1992.

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

M älet är att éliminera den varsta punktbe- 
lastningen och spridda belastningen pä 
Östersjön.

M älet är att före är 2005 minska belast
ningen av närsalter och tungmetaller samt 
persistenta organiska ämnen med 50 pro- 
centfrän 1987 ärs nivä.

Genomförs genom statsrädets "Vattenvär- 
dens mälsättningar fram t i l i  är 2005“ och 
m iljöm inisteriets "Ätgärdsprogram för 
skydd av vatten fram tili är 2005” samt 
EU-rättsakter.
Genomförs genom nationellt tillständsförfa- 
rande samt bi- och m ultilateralt samarbete, 
speciellt näromrädessamarbete.
Ett nytt avtal trädde i kraft 17.1.2000.

Farligt avfall
Avtal om övervakning av transport över 
landgränser och behandling av fa rlig t avfall, 
Basel 1989.
Protokoll om ansvar och skadeersättning, 
1999.

M älet är att miljöaspekter beaktas vid 
transport av fa rlig t avfall över landgränser. 
Uppkomsten av avfall minskas och man 
strävar efter att utnyttja och behandla av- 
fa lle t sä nära uppkomstplatsen som möjligt.

Protokollet om ansvar och skadeersâttning 
undertecknades i december 2000. Alla 
EU-lânder fô ljer fôrbudet pâ export av prob- 
lemavfall frân industrilander till utvecklings- 
lânder. Finland har deltagit i utvecklandet 
av utvecklingslàndernas beredskap a tt han
tera problemavfall.

Persistenta organiska föreningar M älet är att upphöra med Produktionen och Avtalet undertecknades av 23 länder i maj
Avtal om persistenta organiska föreningar användningen av tio  bekämpningsmedel 2001.
(POPs), Stockholm 2000. och industrikemikalier.

Handel med farliga kemikalier
Avtal om förfarandet med e tt förhandsgod- 
kännande i frâga om vissa internationellt 
marknadsförda farliga kemikalier och be
kämpningsmedel (PIC), Rotterdam 1998.

Enligt avtalet är export av 5 farliga industri
kemikalier och 22 bekämpningsmedel t i lg 
ten bara med förhandsgodkännande av im
portlandet. Importlandet kan ocksä vägra 
att ta emot kemikalierna.

Antalet har inte ännu trä tt i kraft, men sta- 
terna fö lje r PlC-förfarandet pä friv illig  basis. 
Avtale t har undertecknats av 80 länder och 
ratificerats av 14.

Konvention om internationeil handel M älet är att reglera den internationella Avtalet genomförs med hjälp av EU-förord-
med vilda djur och växter (CITES) 1973 handeln med hotade arteroch produkter n ingardärfrägan berörs.
samt Protokoll. som ärtillverkade avsädana.

Information och deltagande
Ârhusavtalet om information till medborgar- 
na, om ratt att delta samt sôka ândring och 
anhangiggôra miljôârenden (ECE), 1998.

M älet är att garantera medborgarnas rätt 
t i l l information, deltagande, ändringssökan- 
de och anhängiggörande i miljôfrâgor.

Avtalet är inte ännu i kraft. Det har under
tecknats av 40 länder och ratificerats av 11. 
I Finland är ratificeringsföreberedelsema 
underarbete. Finlands lagstiftning uppfyller 
t i l l största delen kraven i avtalet.

Miljökonsekvensbedömning Miljökonsekvensbedömning Avtalet trädde i kraft 1997 .1 början av 2001
Konvention om bedömning av gränsöver- av projekt som har betydande skadliga hade avtalet ratificeras av 35 länder och
skridande miljökonsekvenser (ECE), 1991. gränsöverskridande konsekvenser samt fö- EU. Finland har tilläm pat avtalet pä sju pro-

rebyggande och begränsning av skadorna jekt och värit mottagande part tvä gänger. 
innan beslut om sädana projekt fattas.
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Statistikb ilaga
1. Världens koldioxidutsläpp frán fossila bränslen (miljarder ton)

J ÍM ñ
T o ta lt In d u s tr i-

länder
U tveck- Övrlga 
lings lä nd e r länder

Tota It In dus trl-
länder

U tveck- Övrlga 
lings lä nd e r länder

1900 1 942 1961 9 368 5 654 1 476 2 239
1901 1 999 1962 9 738 5 913 1 432 2 394
1902 2 046 1963 10 268 6 275 1 480 2 512
1903 2 244 1964 10 848 6 545 1 565 2 738
1904 2 270 1965 11 352 6 767 1 709 2 875
1905 2 392 1966 11 921 7 030 1 835 3 056
1906 2 575 1967 12 336 7 289 1 835 3212
1907 2 853 1968 12 954 7 681 2 002 3 271
1908 2 725 1969 13 746 8140 2 239 3 367
1909 2 845 1970 14 748 8 384 2 531 3 833
1910 2 978 1971 15 329 8 495 2 797 4 037
1911 3 041 1972 15 932 8 839 2 938 4155
1912 3 205 1973 16 791 9 276 3164 4 351
1913 3 437 1974 16817 9 006 3 256 4 555
1914 31 02 1975 16717 8 662 3 445 4610
1915 3 074 1976 17 675 9 195 3715 4 766
1916 3 311 1977 18167 9 176 4 000 4 991
1917 3 498 1978 18315 9 343 4 285 4 688
1918 3 448 1979 19 347 9 590 4 481 5 276
1919 3 067 1980 19 088 9 331 4 433 5 324
1920 3 548 1981 18 441 9 054 4 447 4 940
1921 3 064 1982 18 304 8 673 4 669 4 962
1922 3 295 1983 18 252 8 610 4 832 4810
1923 3 720 1984 18 863 8 839 5 054 4 969
1924 3 694 1985 19 503 8 973 5 376 5154
1925 3 724 1986 20 176 9 017 5 624 5 535
1926 3 722 1987 20 628 9 143 5 894 5 591
1927 4 061 1988 21 419 9 431 6 238 5 750
1928 4 033 1989 21 800 9 587 6 479 5 735
1929 4 336 1990 22 000 9 542 6 704 5 754
1930 3 987 1991 22 278 9 472 7 485 5 321
1931 3 582 1992 21 934 9 483 7 374 5 076
1932 3 233 1993 21 815 9 557 7 674 4 584
1933 3 400 1994 22 326 9 694 8192 4 440
1934 3 687 1995 22 984 9 824 8614 4 547
1935 3 817 1996 23 369 10 201 8 980 4188
1936 4 242 1997 23 658 10 305 9 339 4015
1937 4 537 1998 23 610 10 316 9 350 3 944
1938 4 297 1999 24106 10 563 9 670 3 873
1939 4 562 2000*) 24 604 10811 9 991 3 802
1940 4 811 2001*) 25101 11 059 10311 3 731
1941 4 947 2002*) 25 599 11 307 10 632 3 660
1942 4 937 2003*) 26 096 11 555 10 952 3 589
1943 5 047 2004*) 26 592 11 802 11 272 3 518
1944 5 003 2005*) 27 090 12 050 11 593 3 447
1945 4 453 2006*) 27 586 12 298 11 913 3 375
1946 4 701 2007*) 27 586 12 546 12 234 3 304
1947 5 260 2008*) 28 084 12 793 12 554 3 233
1948 56 15 2009*) 29 078 13 041 12 875 3162
1949 5 438 2010*) 29 575 13 289 13195 3 091
1950 5 953 4 344 522 1 088 2011*) 30 228 13 390 13 675 3163
1951 6 457 4 621 599 1 236 2012*) 30 881 13 491 14 154 3 236
1952 6 553 4 573 655 1 325 2013*) 31 534 13 592 14 634 3 308
1953 6 708 4 658 670 1 380 2014*) 32 186 13 693 15113 3 380
1954 6 778 4 621 747 1 410 2015*) 32 840 13 794 15 593 3 453
1955 7 433 5 002 851 1 580 2016*) 33 491 13 894 16 072 3 525
1956 7 929 5 276 925 1 728 2017*) 34144 13 995 16 552 3 597
1957 8 251 5 295 1 006 1 950 2018*) 34 796 14 096 17 031 3 669
1958 8 458 5150 1 302 2 005 2019*) 35 450 14197 17511 3 742
1959
1960

8 924
9 324

5 269 
5 532

1 547 
1 661

2 109 
2 131

2020*) 36102 14 298 17 990 3 814

.. = uppgift saknas. *) = prognos.
Kalla : WorldWatch Institute (1900-1999) och OED/World Energy Outlook 2000 (2000-2020).
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2. Hàllbarhetsindex för miljön i vissa länder (ESI) âr 2001

Finland 80,5 Japan 60,6 Egypten 46,5
Norge 78,2 Litauen 60,3 Turkiet 46,3
Kanada 78,1 Slovenien 59,9 Mexiko 45,3
Sverige 77,1 Spanien 59,5 Albanien 44,2
Schweiz 74,6 Costa Rica 58,8 Belgien 44,1
Nya Zeeland 71,3 Estland 57,7 Rumänien 44,1
Australien 70,7 Brasilien 57,4 Kenya 43,9
Osterrike 67,8 Tjeckien 57,2 Indonesien 42,6
Island 67,3 Bolivia 56,9 Uzbekistan 41,6
Danmark 67,0 Chile 56,6 Kazakstan 41,6
Fdrenta staterna 66,1 Lettland 56,3 Indien 40,9
Nederlànderna 66,0 Ryssland 56,2 Sydkorea 40,3
Frankrike 65,8 Italien 54,3 Makedonien 39,2
Uruguay 64,8 Grekland 53,1 Algeriet 38,9
Storbritannien 64,1 Zimbabwe 52,0 Iran 38,4
Tyskland 64,2 Sydafrika 51,3 Sudan 37,7
Irland 64,0 Malaysia 49,7 Kina 37,6
Slovakien 63,2 Israel 49,5 Ukraina 36,8
Argentina 62,5 Vitryssland 48,0 Nigeria 31,8
Portugal 61,4 Polen 47,6 Etiopien 31,2
Ungern 61,0 Bulgarien 47,5 Saudiarabien 29,8

Haiti 24,7

Kalla: World Economic Forum. An Initiative of the Global Leaders of Tomorrow Environment Task Force. 2001 Environmental Sustainability 
Index. Davos, Switzerland. January 2001. s. 12 .

3. Utvecklingen av Finlands reellä BNP samt energi- och materialan-
vändningen

BNP t i l l  1995 
ârs p rise r 
mrd. mk

WÊÊBÊBËÊKÊtBÈÊÊÊÊÈÊBBBtÊËÊ
M a te ria la n -
vändning 
mil), ton

I . M J ' ' P  : 
E nerg ianvändning 
to ta lt
(1000 M toe)

1980 430,1 163,0 22 606
1981 439,3 157,7 22 404
1982 453,0 163,6 22 005
1983 465,5 179,0 22 463
1984 481,4 180,6 23 369
1985 496,3 187,8 24 946
1986 508,7 183,0 24 748
1987 530,1 194,3 26 218
1988 555,2 194,4 26 517
1989 583,8 203,2 26 679
1990 584,0 196,7 27 220
1991 547,4 176,5 26 775
1992 529,2 173,6 26 436
1993 523,2 167,4 27149
1994 543,8 180,1 29 014
1995 564,6 178,2 28 478
1996 587,2 176,7 29 766
1997 624,1 185,9 30 587
1998 657,4 193,6 31 056
1999 684,8 199,0 31 288
2000 722,0 200,5 30 778

Këlla: Statistikcentralen: Nationalräkenskaper och Undersökningar 229 samt HIM; Energiöversikt.
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4. Utvecklingen av Finlands reellä BNP och utsläppen tili luft

BN P t i l i  1995 
ârs p rise r 
mrd. mk

K old ioxid-
u ts läpp
m ilj. to n

Svave ld iox id - 
u ts läpp 
tu se n  ton

Kväveoxid- 
u ts läpp 
tusen 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 60 100 260
1998 657,4 57 96 252
1999 684,8 57 85 247
2000 723,9*) 54*) 84p 237p

*) =preliminär uppgift. p = prognos.
Källa: Statistikcentralen.

5. Jtvecklingstrender för världsmarknadspriserna pâ vissa
viktiga metaller (1965=100)

Räjärn Koppar Bly 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
2001 *) 60,6 72,7 46,7 95,6

*) = l-ll/01.
Källa: Förenta nationerna, United Nations Conference on Trade and 

Development - UNCTAD, Monthly Commodity Price Bulletins.

6. Utvinning av malm, industrimineraler och kalksten 1980-2000 (miljoner ton)

M alm Kalksten Industri- M a lm Kalksten Indus tri-
m ine ra le r m ine ra le r

1980 10,5 3,1 3,1 1991 5,5 5,3 7.2
1981 9.9 5,0 3,5 1992 4,7 4,4 8,0
1982 9,7 5,5 5,1 1993 4,9 4,1 8,7
1983 9.0 6,0 6,0 1994 4,6 3,9 9,2
1984 9,5 5,6 7,1 1995 3,2 3,4 9,3
1985 8,4 5,8 7,2 1996 3,4 3,4 9.3
1986 6,9 5,0 7,2 1997 3,5 3,7 9,9
1987 6,1 5,0 7,9 1998 3,2 4,0 10,0
1988 6,1 5,4 8,3 1999 3,1 3,9 10,4
1989 5,5 5,5 8,6 2000 3,3 3,8 10,2
1990 5,5 5,7 8,3

Källa: Bergshantering rf.
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7. Skogstillväxt och totalavgáng 1953-2000 (miljoner kubikmeter fast mátt)

T illväx t
a »

Tota lav- T illväx t Tota lav-
a j is i T illväx t Totalav

gáng : j gáng l i l i l í » gáng

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

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

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

G odslingsár 1 .7-30 .6  Kväve Fosfor

1979/80 83,3 27,9
1980/81 82,4 27,8
1981/82 78,7 26,8
1982/83 91,4 29,9
1983/84 90,7 30,9
1984/85 88,9 30,8
1985/86 90,0 30,2
1986/87 94,4 31,0
1987/88 98,2 32,0
1988/89 100,3 29,7
1989/90 111,5 30,7
1991/91 109,4 26,3
1991/92 92,8 19,9
1992/93 94,3 19,4
1993/94 94,1 19,0
1994/95 101,6 20,0
1995/96 92,3 16,1
1996/97 86,0 11,8
1997/98 85,9 12,3
1998/99 81,0 11,6
1999/00 84,2 10,4

Käila: Kemira Agro.
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9. Användningen av bekämpningsmedel inom 
jordbruket 1980-2000 (tusen kilo verksam 
bestândsdel)

Ogräs Ö vrigt T o ta lt

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

Källa: Kontrollcentralen för växproduktion.

10. Vattendragsbelastning och naturlig
avrinning (ton)

Fosfor Kväve

Jordbruk 2 900 39 900
Bosättning 670 14 930
Industri 250 3 960
Nedfall 270 17100
Annat 570 6 580
Naturlig avrinning 2 700 70 000

Totalt 7 360 152 470

Källa: Finlands miljöcentral.

11. Fosforbelastning frán industrin, samhällen och 
fiskodling (ton)

Industri F iskodling Sam hällen

1985 836 518 134
1986 751 511 145
1987 840 479 170
1988 885 454 210
1989 832 436 250
1990 699 458 250
1991 578 296 245
1992 501 279 219
1993 414 242 188
1994 379 274 167
1995 357 245 154
1996 297 247 153
1997 266 234 140
1998 262 262 128
1999 250 260 121
2000 231 245 123

Källa: Finlands mlljöcentral; mlljöbelastningsenheten.

12. Genomförandestatus för skyddsprogram 1.1.2001 (landarealen i hektar)

M äl G enom fört % O genom fört %

N ational- och naturparker 883 030 871 200 99,9 5 000 0,1
Programmet fö r skydd av gamla skogar 346 100 11 030 98,6 4 900 1.4
Myrskyddsprogrammet 613 760 418160 92,0 49 000 8,0
Lundskyddsprogrammet 6 570 4 040 69,6 2 000 30,4
Strandskyddsprogrammet 142 140 90 840 66,2 48 000 33,8
Natura 2000, nya omräden 78 370 47 600 63,0 29 000 37,0
Programmet fö r skydd av fägelrika 
insjöar och havsvikar 66 740 11 940 19,8 53 000 80,2

Genomfört = omräden som redan skyddats samt omräden som förvärvats av staten, för vilka egentligt skyddsbeslut ännu saknas. 
Ogenomfört = i programmet ingär privata marker som inte ännu förvärvats av staten.
Källa: Miljöministeriet: markanvändningsavdelningen.
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13. Skogar och skogsskydd i vissa europeiska lander

Skogsareal 
(1 000 ha)

;

Andelen skog 
av landytan 
(%>

S träng t skyddad 
s k o g '
(ha)

S träng t skyddad 
skog
(% av skogs 
arealen)

A ll skyddad
skog
(ha)

A ll skyddad 
skog
(% a v sk o g s  
a rea len)

F in land 23 000 76 1 530 000 6,6 2 440 000 10,6

Sverige 28 000 69 576 163 2,5 832 370 3,7
Albanien 1 048 38 14 500 1,38 164111 15,7
Norge 11 950 37 148000 1,23 199 500 1,7
Danmark 445 11 6 085 1,14 92 000 20,7

Ryssland (Eur.) 132 341 39 1 726 000 1,3 3 995 600 3,0
Belgien 665 41 1 260 1,0 5 000 3,7

Bulgarien 3 357 30 1,0 335 000 10,0

Irland 570 8 5 736 1,0 5 736 1,0
Grekland 6513 49 142 000 1,0 951 700 14,6
Tjeckien 2 637 33 25 000 0,95 175 000 6,6
Slovenien 1 110 54 10 420 0,93 71 000 6,4
Nederländerna 334 10 3 028 0,9 18 500 5,5
Slovakien 1 920 42 15 428 0,8 270 000 14,0
Italien 8 675 29 62 053 0,72 560 409 6,7
Storbritannien 2 305 10 10 000 0,4 128 700 5,1
Rumänien 6 370 27 0,35 527 000 8,3
Spanien 12511 25 32 644 0,26 3 000 000 24,0
Tyskland 10 700 30 24 976 0,24 400 000 4,0
Österrike 3 924 47 8 062 0,2 49 000 1,2
Ungern 1 748 19 3 665 0,2 370 422 21,2
Bosnien 2 589 51 3125 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 183246 2,1

.. = uppgift saknas.
Kalla: Parviainen, J. -  Kassioumis K. -  Bucking, W- Hochbichler, Päivinen, R. -  Little D. (2000), Projektet EU/COST E 4: Forest Reserve 

Research Network. Slutrapport.

14. Bostäder efter hustyp och sommarstugor i Finland

Fristäende sm ähus Radhus F lerväningshus
..

, O vriga S om m arstugor

1980 774 215 125 990 765 585 115 981 251 744
1995 898 016 290 885 928 378 63 655 416 236
1996 903 585 295 095 941 299 58 812 423 318

1997 908 719 298 793 953 760 59 919 429 384

1998 915 579 303 296 967 818 60 513 434 782

1999 922 624 307 608 979 569 63 109 444 023

2000 450 600

Kalla: Statistikcentralen. .. = uppgift saknas.
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15. Produktionen och vattendragsbelastningen inom massa- och pappersindustrin (ton per ár)

Pappers- och 
kartong

Cellulosa-
produktion

Kemisk
syreförbrukning

Organiskt 
bundet klor

Fosfor
Í

1990 8 958 000 5 093 000 430 000 9 700 641
1991 8 777 000 4 894 000 380 000 7 200 532
1992 91 45  000 4 913 000 330 000 4 700 480
1993 9 953 000 5 589 000 270000 3 000 375
1994 10 909 000 6 331 000 270 000 2 000 335
1995 11 012 000 5 797 000 260000 1 600 320
1996 10 442 000 5 739 000 213 000 1 100 250
1997 12 149 000 6 620 000 227 000 1 300 228
1998 12 704 000 6 718 000 217 000 1 144 233
1999 12 947 000 6 977 000 205 267 1 127 225
2000 13 509 000 7 101 000 199 769 990 202

Källa: Skogsindustrin rf.; Miljöskyddsärsböcker.

16. Produktionen och utsläppen tili luft inom massa- och pappersindustrin (ton per ár)

L Pappers- och 
kartong

Cellulosa-
produktion

Svaveldioxid Kväveoxider Partiklar

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 23169 6109
2000 13 509 000 7 101 000 5178 22 351 5 809

Källa: Skogsindustrin rf.; Miljöskyddsärsböcker.
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17. Insamlingen av returpapper i olika länder 
1999 (procent)

Insam lings- U tnyttjandegrad 
grad

Tyskland
Österrike
Portugal
Finland
Schweiz
Sverige
Nederländerna
Belgien
Danmark
Medeltal fö r 15 EU-länder
Spanien
Frankrike
Slovakien
Storbritannien
Tjeckien
Italien
Norge
Grekland
Irland

73.1 61,0
66.4 43,2
65.3 13,1
64.6 5,4
63.7 63,4 
60,9 18,2
56.7 73,0
54.5 34,2
51.7 121,0
51.4 45,7
46.0 81,4
44.0 55,0
40.5 41,3 
40,4 72,3 
39,3 42,2
35.2 49,1
31.3 45,5
31.1 100,6
18.3 107,0

Källa: CEPI. Annual statistics 1999.

19. Totalförbrukningen av energi per BNP-enhet 
i vissa länder 1998

¿ ‘■'K« ' -  i S ! *  :T
T o ta lfö rb rukn ing  av energ i
O ljekilo/1000 m ark

Kanada 50,6
Island 50,5
Turkiet 49,9
Förenta staterna 44,6
Grekland 40,1
Portugal 37,5
Belgien 37,4
Finland 31,9
Nederländerna 30,6
Sverige 30,2
Luxemburg 30,2
Storbritannien 29,8
Spanien 28,0
Frankrike 27,3
Tyskland 26,3
Norge 23,7
Irland 23,6
Japan 22,2
Österrike 22,0
Italien 20,1
Danmark 18,1
Schweiz 16,1

Källa: IEA/0ECD; Energy Balances of OECD Countries 1997-1998.

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

! ? ■  ' ;J" R àm ateria l Energ ifö rbruk-
ning

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

Källa: Metalllndustrins centralförbund rf.

20. Utvecklingen av det reellä världsmarknads- 
priset pä olja (US-dollar per fat)

N om ine lla
p rise r

Reellä priser, 
1996 êrs 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 10,4
2000 28,2 23,1
2001*] 27,7 22,2

*) = I -11/01
Källa: Förenta nationerna, United Nations Conference on Trade 

and Development - UNCTAD, Monthly Commodity Price 
Bulletins.

Obs! Priserna baserar sig pâ Crude petroleum/Dubai, UK Brent 
och Alaska Average/W.Texas Average, spot, F.O.B.
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21. Fmlands koldioxidutsläpp frán 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
1999 56,8 31,4 10,6 14,8
2000d 54,0
2010p 53,0*) 69,0**)

p =preliminär uppgift. *) = basscenariot enligt klimatstrategin. **) = mälet för klimatstrategin. 
.. =uppgift saknas.
Kalla: Statistikcentralen samt handeis- och industriministeriet.

22. Finlands svavelutsläpp (tusen ton svaveldioxid)

.V t  . : ¿ r
Flytande
bräns len

Fasta
bräns len

Skogs-
industri

M e ta ll-
industri

Olje-
ra ffine rin g

Övrig
industri

Tota It

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 26 30 8 8 3 10 85
2000p 84

.. = uppgift saknas. p = prognos.
Källa: Miljöministeriet; miljövärdsavdelningen och Statistikcentralen.
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23. 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 113 49 60 25 247
2000p 237

. = uppgift saknas. p = prognos.
Kalla: Mlljamlnisterlet: mlljOvSrdsavdelningen och Statlstlkcentralen.

24. Forhojda halter av marknara ozon vid vissa meteorologiska stationer
n m m Uto Vederlax Etseri Oulanka T o ta lt

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

KSIIa: Finlands mlljficentral.
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25. Andelen förnybara energikällor av energiförbrukningen är 1997 
(procent)

T o ta lt B iom assa, av fa ll Övriga

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.

26. Utvecklingen av kollektivtrafiken och personbilstrafiken 
(miljoner personkilometer)

T o ta lt Personb lla r M o to rc yk la r K o llek tiv tra fik

1980 48 051 34 800 800 12 451
1981 49 300 35 900 800 12 600
1982 51 100 37 500 800 12 800
1983 53 000 39 300 800 12 900
1984 54 960 41 200 800 12 960
1985 57 445 43 700 800 12 945
1986 58 245 45100 800 12 345
1987 59 669 46 000 800 12 869
1988 62 364 48 500 800 13 064
1989 63 779 49 900 800 13 079
1990 65 273 51 200 800 13 273
1991 64196 50 600 900 12 696
1992 63 884 50 500 900 12 484
1993 62 882 49 700 900 12 282
1994 62 855 49 600 900 12 355
1995 63 540 50 060 900 12 580
1996 63 890 50 400 900 12 590
1997 65 820 51 900 900 13 020
1998 66 833 53 830 900 13 002
1999 68 662 54 900 900 12 862
2000 69 700 55 700 900 13 100

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

Koldioxid Kolväten Kväveoxider Parti klar Kolmonoxid

1980 7 645,4 47,0 135,7 9,3 386,2
1981 7 747,9 47,7 135,7 9.5 382,9
1982 7 930,4 48,8 137,3 9,8 382,7
1983 8 203,1 50,0 138,5 10,1 382,6
1984 8 453,6 51,4 140,4 10,4 384,3
1985 8 851,8 52,6 143,0 10,7 382,3
1986 9 459,7 54,3 146,6 11,2 383,7
1987 9 929,8 56,6 149,6 11,4 390,3
1988 10 334,6 59,5 154,7 11,7 400,0
1989 10 985,1 61,7 159,1 11,7 410,2
1990 11 179,0 61,4 157,6 11,6 405,4
1991 10 858,6 58,7 151,5 11,4 373,3
1992 10 834,7 55,8 144,6 10,8 343,6
1993 10196,5 54,0 140,4 10,3 329,8
1994 10 535,9 51,9 135,0 8,5 311,4
1995 10 391,7 50,7 131,8 8,0 304,9
1996 10 300,8 49,0 127,0 7,6 295,5
1997 10 837,9 47,3 122,6 7,1 284,4
1998 10 952,7 45,5 117,9 6,7 274,8
1999 11 148,4 43,5 113,4 6,4 264,4
2000 11 075,7 41,0 106,5 6,0 250,8
2001*) 11 115,1 37,8 99,7 5,7 228,8
2002*) 11 228,7 35,3 93,9 5,5 212,9
2003*) 11 318,4 32,6 88,3 5,3 198,8
2004*) 11 424,2 30,4 83,0 5,2 184,7
2005*) 11 498,9 27,9 77,9 5,1 171,7
2006*) 11 518,1 25,8 73,0 5,0 159,0
2007*) 11 563,2 23,8 68,9 4,9 148,4
2008*) 11 580,0 22,2 65,2 4,9 139,6
2009*) 11 597,5 21,0 62,6 4,9 132,5
2010*) 11 627,1 20,4 61,6 4,9 129,4

*| = prognos.
Källa: Statens tekniska forskningscentral; LIISA-kalkylmodellen.

28. Utvecklingen av totalutsläppen av bly i Finland (ton)

Energi- och 
värmeproduktion

Industriprocesser Vägtrafik
:§ ■ ; 1

: : :

Övriga
'' ' f* &î

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
1999 8,6 5,4 0 -

-  = Inga utsläpp.
Källa: Finlands miljöcentral.
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29. Konsumentpriserna pä bensin (95E) 15.7.2001 (mark per liter)

Raffineripris Konsumentpris Skatter C
O

I
I

o
 

<0
I

I CD

England 1,99 7,56 5,57 73,68
Norge 2,00 6,90 4,90 71,01
Nederländerna 2,05 6,74 4,69 69,58
Finland 2,14 6,66 4,52 67,87
Danmark 1,99 6,44 4,45 69,10
Frankrike 1,78 6,21 4,43 71,34
Italien 2,12 6,20 4,08 65,81
Tyskland 1,73 6,10 4,37 71,64
Sverige 1,95 6,07 4,12 67,87
Belgien 1,85 5,88 4,03 68,54
Österrike 2,13 5,51 3,38 61,34
Portugal 2,92 5,43 2,51 46,22
Irland 2,24 5,39 3,15 58,44
Spanien 2,03 4,91 2,88 58,66
Luxemburg 2,04 4,76 2,72 57,14
Grekland 2,06 4,51 2,45 54,32

Kalla: EU/Oil Petrolier och Oljebranschens centralförbund.
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Naturresurserna och miljön 2001

Naturresursema och miljön 2001 ger en översikt över utvecklingen av naturresurserna 
och tillstándet 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 hállbar utveckling, och beskriver u t
vecklingen inom de miljömässigt viktigaste samhällsekonomiska sektorerna natur
resurserna och naturvärden, industrin, energiförsörjningen och trafiken. I en bilaga pre
senteras de céntrala överenskommelser om naturresurser och skydd av miljö som 
Finland förbundit sig att följa.
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