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Åtgärdshelheten inom markanvändningssektorn:
Sammanställning av projektgruppens arbete våren 2020
Projektgruppen sammanträdde sex gånger under perioden 16 mars 2020–10 juni 2020. Det har startats ett
tiotal forsknings- och utredningsprojekt, projektgruppens arbetssätt och procedurer har slagits fast och beredningen av statsrådets förordning för användningen av anslag framskrider.

Projektgruppens arbetssätt och procedurer
Projektgruppen har slagit fast sina arbetssätt och procedurer. Projektgruppen behandlar upphandlingarna i
två faser. I den första behandlingen bedöms projektidén mot relevanskriterierna och i den andra fasen får
projektplanen eller anbudsförfrågan avslag eller godkänt och går vidare till beslutsfattare. Varje tjänsteman
ska själv göra en bedömning av jäv och se till att hen inte är jävig när projektet får bifall. De egentliga besluten
om finansiering fattas i enlighet med ministeriets arbetsordning.
En informationshanteringsplan har utarbetats för projektet och den information som ska arkiveras sparas i
VAHVA-systemet. Uppföljningen och planeringen av ekonomin och substansen har inletts. Planeringen omfattar åren 2020–2023.

Forsknings- och utredningsprojekt som inletts inom åtgärdshelheten
Genomförandet av åtgärdshelheten har inletts med fokus på åtgärderna. Följande projekt har redan inletts:
















Skötselmetoder för kontinuitetsskogar (JatKa)
Modeller för blandskogsodling (SEKAVA)
Ökning av tillväxt genom användning av förädlat skogsodlingsmaterial (MEKANEN)
Ekonomipaket för hållbart skogsbruk i torvmarksskogar (TUKEME)
Övergripande hållbar och godtagbar virkesproduktion på torvmarker (SUO)
Expert på torvmarksskogar (Tapio)
Virkesanvändning i infrastrukturen för enskilda vägar
Fortsatt utvärdering av lagen om bekämpning av skogsskador och skogslagen (METULA)
Råd i god skogsvård, klimatsäkert skogsbruk (Tapio)
Geografisk information som ett verktyg för att minska växthusgasutsläppen från odlade torvmarker
Klimatåtgärder inom markanvändningssektorn – potentiella insatser och en "ex ante" -förhandsanalys av effekterna på utsläppen och upptaget av växthusgaser
Klimatpåverkan från organiska jordar och mineraljordarinom vallodling (ORMINURMI)
Preliminär utredning om markanvändningssektorns klimatkompensationsprojekt
Hållbar beskogning (Tapio)
Systemet med stöd för beskogning (Finlands skogscentral)

Mer information om projekten

Programmet för forskning, utveckling och innovationer
För beredningen av FoUI-programmet har det anställts en programchef för ett halvår. Beredningen av forskningsprogrammet framskrider enligt arbetsplanen i samarbete med intressegrupperna. Just nu sker en kartläggning av forskningsämnena genom verktyget Viima. Det finns också planer på att hålla intervjuer med
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nyckelpersoner. Klimatpanelen har ombetts göra en kartläggning av den forskning som pågår inom markanvändningssektorn just nu. Naturresursinstitutet har gjort en motsvarande kartläggning .

Markanvändningssektorns informationsprogram
En samarbetsgrupp har bildats för att ta fram ett informationsprogram. Gruppen sammanträder cirka en
gång i månaden. Just nu pågår en kartläggning av hur informationsmaterialet ser ut i nuläget och av informationsbehovet. Informationsprogrammet blir klart före utgången av 2020.

Beredningsläget för statsrådets förordning
Statsrådets förordning som gäller användningen av anslag är under beredning. Syftet är att förordningen ska
sändas på remiss i augusti.

Kommunikation, interaktion, utbildning och kompetensutveckling
En kommunikationsplan har utarbetats för projektet. Samarbete har inletts med en kommunikationsbyrå för
att skapa effektivare kommunikation kring projektet och för att ta fram en lista över kommunikationsåtgärderna. Ett ”kick off”-webbseminarium och en presskonferens ordnades den 11 juni 2020. Responsen på evenemanget har varit positiv.
Det har skrivits flera blogginlägg och skapats webbsidor om projektet. Det har dessutom bildats en liten grupp
som ska fundera på utvecklingen av kompetensen och utbildningen inom markanvändningssektorn.
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