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Klimatåtgärdspaketet inom markanvändningssektorn – sammanställning från hösten 2020
Projektgruppen sammanträdde sex gånger under tiden 14 augusti–14 december 2020.

Forsknings- och innovationsprogrammet
Målet med forsknings- och innovationsprogrammet är att ta fram information om hur klimatresiliensen inom jordoch skogsbruket och den övriga markanvändningen kan stärkas. Det treåriga forsknings- och
innovationsprogrammet Fånga kolet är en central del av markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket i enlighet
med regeringsprogrammet.
För att nå klimatmålen inom markanvändningssektorn krävs det att forskare, verksamhetsutövare och andra
aktörer i samhället samarbetar brett. I det webbinarium och de nätverksevenemang som arrangerades i anslutning
till offentliggörandet av programmet deltog över 200 forskare och företrädare för andra intressentgrupper.
Den första utlysningen av finansiering inom forsknings- och innovationsprogrammet var öppen mellan den 9
november och den 21 december 2020 och omfattade ett belopp på cirka nio miljoner euro. Ansökningarna
behandlas i januari 2021. Behandlingen görs av en vetenskaplig bedömningspanel som har sammankallats för detta
ändamål. Forsknings- och innovationsprojekten kan inledas tidigast den 1 mars 2021. Ministeriets finansiering för
de projekt som finansieras genom denna ansökan löper ut senast den 31 december 2023.

Markanvändningssektorns informationsprogram
Inom ramen för informationsprogrammet kommer man att kartlägga nuläget av markanvändningssektorns
informationsmaterial, identifiera utvecklingsbehoven med beaktande av förpliktelserna i FN:s klimatkonvention
och EU:s klimatrapportering samt lägga fram åtgärder för att skaffa material, utveckla användningen och främja ett
effektivt utnyttjande av dem, inklusive informationsprodukter och informationstjänster samt modellering.
Åtgärderna är uppdelade i delområden, utifrån vilka man finansierar projekt som främjar anskaffningen av material,
utvecklar användningen av material och effektiviserar utnyttjandet av materialet.
• Markinformation
1. Man utvecklar och testar en grupp metoder för att snabbt och kostnadseffektivt kunna ta fram
information om marken i hela landet. Särskild vikt läggs på en precisering av informationen om
torvmarker.
2. Man genomför ett pilotprojekt för att kartlägga marken i fråga om torvmarker och/eller
mineralmarker inklusive alla former av markanvändning.
3. De berörda aktörerna ges tillgång till de preciserade markuppgifterna. Man lägger fram
preciserade markuppgifter om åkerskiften.
• Uppföljning av förändringar i markanvändningen
1. Man förbättrar informationsunderlaget om markanvändningen och förändringarna i den (hur
exakt, uppdaterad och användbar informationen är) till grund för rapporteringen, planeringen,
uppföljningen och beslutsfattandet.
2. Man utarbetar en gemensam verksamhetsmodell för de organisationer som producerar
information om markanvändning för att möjliggöra regelbunden uppföljning av
markanvändningen och uppgifterna om hur den förändrats.
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3. Man producerar sådana informationsprodukter som beskriver markanvändningen och
förändringarna i den som sammanställer och vidareförädlar material som producerats av olika
aktörer.
Biomassa som binder kol
Kolmarknaden
Anpassning och riskerna i ett föränderligt klimat
Förenhetligande av praxis och terminologi
Informationsprodukter för aktörer

När det gäller informationsprogrammet inleds projekten för markinformation och förändringarna i
markanvändningen i början av 2021. Projekten följs upp i den samarbetsgrupp för informationsprogrammet, vars
mandattid går ut den 30 juni 2023. Informationsprogrammet publiceras under januari.

Statsrådets förordning
Statsrådet utfärdade en förordning om understöd åren 2020–2025
markanvändningssektorn och om det anslag som anvisats för detta ändamål.

till

klimatåtgärder

inom

Förordningen gäller användningen av det anslag som årligen under moment 30.40.22 (Främjande av naturresursoch bioekonomi) i statsbudgeten anvisas för genomförande av klimatåtgärdshelheten inom
markanvändningssektorn i anslutning till det mål om ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska
mångfalden (avsnitt 3.1) som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.
Enligt förordningen får jord- och skogsbruksministeriet använda anslaget för statsunderstöd och offentlig
upphandling samt anvisa anslag till statliga ämbetsverk eller inrättningar. Syftet med de klimatåtgärder inom
markanvändningssektorn som finansieras med anslaget är att stödja Finlands mål om klimatneutralitet 2035. Med
stöd av anslaget främjas på ett övergripande hållbart sätt följande mål i enlighet med principerna för hållbar
utveckling: bevara och stärka kolsänkorna och kollagren på kort och lång sikt, minska utsläppen av växthusgaser,
främja jord- och skogsbrukets anpassning till klimatförändringen samt producera information till stöd för
klimatåtgärder och främja användningen av denna information.
Förordningen innehåller bestämmelser om godtagbara kostnader för de projekt och den verksamhet som
finansieras, ansökan om finansiering och redogörelse för användningen av finansiering samt om
finansieringsmottagare. Förordningen trädde i kraft den 13 januari 2021 och gäller till och med den 31 december
2025.

Kommunikation, interaktion, utbildning och kompetensutveckling
Kommunikationen om projektet har genomförts i enlighet med kommunikationsplanen. Kampanjvideon har
publicerats på YouTube. Det har skrivits flera blogginlägg om projektet (på finska), bl.a.
•
•
•
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