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PROJEKT FÖR BEREDNING, STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV KLIMATÅTGÄRDER INOM 

MARKANVÄNDNINGSSEKTORN 

Tillsättande 

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt  ett projekt för att bereda, styra och följa upp 
klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn. 

Mandatperiod  

26.2.2020 – 30.6.2023 

Bakgrund   

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram ingår flera klimatåtgärder för att minska 
utsläppen från markanvändningssektorn samt att stärka och bevara kolsänkor och kollager. 
Avsikten är att uppnå målen genom effektfulla och kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel, 
såsom incitamentssystem och kompensationer, samt genom att stärka kunskapsunderlaget och 
det kunskapsbaserade beslutsfattandet. Med hjälp av klimatåtgärderna ökar man också jord- 
och skogsbrukets övergripande hållbarhet och förbättrar anpassningen till klimatförändringen 
bland annat genom att utveckla hanteringen av klimatrisker.  

Åtgärdshelheten enligt regeringsprogrammet bygger på åtgärder som handlar om ett 
klimatsäkert skogs- och jordbruk samt förändringar i markanvändningen. Inom ett klimatsäkert 
jordbruk minskas växthusgasutsläppen och kolsänkorna stärks genom åtgärder som hänför sig 
till odling och vård av torvåkrar, markens bördighet samt diversifiering av odlingen. Inom ett 
klimatsäkert skogsbruk inriktas åtgärderna särskilt på att förbättra skogarnas tillväxtförmåga 
och hälsa samt att utveckla användningen och vården av sumpskogar. Andra åtgärder är bland 
annat beskogningsprogrammet, åtgärder som hjälper att förebygga avskogning och bidrar till 
att sköta våtmarker. 

Markanvändningssektorns klimatåtgärder genomförs inom flera branscher i linje med 
regeringens övriga strategier, program och projekt. Centrala är den nationella skogsstrategin 
2025, programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020, åtgärderna i 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) i den kommande strategiska planen för CAP, den 
nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022, klimatprogrammet, programmet 
för utveckling av åkerstrukturen samt program och åtgärder som stödjer näringscirkulationen 
och vattenhanteringen på åkrar och bidrar till utveckling av träprodukter med långvarig 
kollagrande effekt. 

Mål och uppgifter 

Målet med projektet är att planera och genomföra klimatåtgärder för att minska 
växthusgasutsläppen inom markanvändningssektorn, stärka och bevara kolsänkor och kollager 
och bidra till att uppnå Finlands klimatmål. Ett ytterligare mål är att stärka kunskapsunderlaget 
för klimatåtgärder inom markanvändningssektorn, det kunskapsbaserade beslutsfattandet 
samt att följa upp och bedöma konsekvenserna av åtgärderna. 

Genomförandet av projektet stöds genom tvärsektoriella åtgärder som består av utarbetande 
och genomförande av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram samt ett 
informationsprogram för markanvändningssektorn. Vidare stärks kommunikationen, 
växelverkan och kunnandet inom markanvändningssektorn. 



Projektet har till uppgift att i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets riktlinjer  

- lägga fram förslag till riktlinjer för klimatåtgärder inom markanvändningssektorn i enlighet 
med regeringsprogrammet,   

- bereda och införa åtgärdshelheten samt komma med förslag till projekt som finansieras 
inom ramen för den,  

- samordna åtgärdshelheten med andra tillhörande strategier, program och projekt,  
- främja forskning och utveckling av klimatåtgärder inom markanvändningssektorn genom 

att för detta ändamål utarbeta ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram,  
- följa upp och rapportera om framstegen i projektet till jord- och skogsbruksministeriet, den 

energi- och klimatpolitiska ministerarbetsgruppen, uppföljningsgruppen för 
åtgärdshelheten samt som ett led i uppföljningen av regeringsprogrammet,  

- främja kommunikationen, växelverkan och samarbetet med intressegrupper samt stå i 
kontakt med aktörer som är centrala med tanke på markanvändningssektorns 
klimatåtgärder. 

Organisation 

För projektet tillsätts en projektgrupp som arbetar som beredningsorgan för projektet. 

Projektgruppens ordförande är forstrådet Heikki Granholm och som sekreterare arbetar den 
ledande sakkunnig och de specialsakkunniga som utnämns till sekreteraruppgifterna.   

Projektgruppens medlemmar och ansvarsområden: 

 Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman  

- klimatsäkert jordbruk  
- samordning med ministeriets jordbruks- och landsbygdsutvecklingsprojekt 

 

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman   

- klimatsäkert skogsbruk  
- samordning med ministeriets övriga skogsbruksprojekt 

 

Jaana Kaipainen, konsultativ tjänsteman  

- förändringar i markanvändningen och våtmarker  
- samordning med ministeriets övriga projekt som gäller förändringar i markanvändningen 

och våtmarker 
 

Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman  

- anpassning till klimatförändringen  
- samordning med den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 

 

Minna Hanski, vattenförvaltningsråd  

- markanvändningssektorns informationsprogram  
- samordning med ministeriets övriga informationshanteringsprojekt  

 

Elina Nikkola, konsultativ tjänsteman  

- markanvändningssektorns forsknings- och utvecklingsprogram  
- samordning med ministeriets övriga forsknings- och utvecklingsverksamhet 

 

Jord- och skogsbruksministeriets enheter utser de sakkunniga som behövs för projektgruppens 
olika ansvarsområden. Projektchefen, som samordnar programmet för utveckling av 



åkerstrukturen, deltar i projektgruppens arbete. Projektgruppen kan bjuda in eller höra andra 
sakkunniga samt inleda beredningsprojekt. 

Projektgruppen och de sakkunniga har till uppgift att bereda, genomföra och samordna 
projekten samt att svara för ansökningsförfarandena och den övriga projektförvaltningen inom 
ansvarsområdena. 

Den ledande sakkunnig som är sekreterare för projektgruppen sköter växelverkan och 
samordningen samt svarar för projektkommunikationen i samarbete med ministeriets 
kommunikationsenhet. 

För projektet tillsätts genom ett separat beslut en uppföljningsgrupp som behandlar de 
ärenden som projektgruppen bereder. 

Kostnader och finansiering 

Projektgruppen och projektsekretariatet utför arbetet som tjänsteuppdrag utan särskilt arvode. 
Utgifterna för projektgrupperna betalas ur moment 30.01.01 i statsbudgeten av de anslag som 
reserverats för arbetsgrupper och delegationer. 

Kanslichef Jaana Husu-Kallio   

Avdelningschef Marja Kokkonen 

SÄNDLISTA personer som utsetts till projektgruppen 

FÖR KÄNNEDOM jord- och skogsbruksministeriets avdelningar och ansvarsområden 
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