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VATTENFÖRVALTNINGS-

OMRÅDEN  (7+1) 
 

Miljöministeriet 

Finlands miljöcentral SYKE 

Kommuner, företag och myndigheter 

Styrgrupp 

Naturresursinstitutet LUKE 

Jord- och 

skogsbruksministeriet 

Kommuner 

Företag 

Lokala myndigheter 

Medborgare NGO´s 

Universitet 

Övriga regional aktörer 

 

Bedömningsgrunder och anvisningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närings-, trafik- och miljöcentral 

NTM-central   

Samarbetsgrupp för vatten- och 

havsvård 

Förvaltningsplan 

Koordinator 

Medborgare 

experthjälp anvisningar 

Statliga instanser 



Sammanfattningsvis: 

 Ingen egen myndighet för vattenförvaltning i Finland 

 Ingen egen budget €€€ 

 Verksamheten integrerad i den regionala 

(miljö)förvaltningen 

 Resultatstyrning från ministerier 

 Nationellt forskningsinstitut (SYKE) bereder anvisningar 

och ansvarar för databaser 

 

  = Rätt små resurser 

 

 



5 



Åtgärdsplanering 

 Sektorvis åtgärdsplanering 

 Tydligt nationellt åtgärdsbibliotek (framtaget i 

samarbete med sektorrepresentanter, ministerierna, SYKE och andra 

forskningsinstanser) 

 Delegerat ansvar för åtgärderna 

 Centralt datasystem för planering och hantering av 

åtgärder 

 Uppföljning av förverkligade åtgärder vart tredje år 

 Åtgärderna uppdelade i tre grupper: 

• Grundläggande åtgärder  

• Kompletterande åtgärder 

• Styrmedel 

 

 

 



Finlands skog och skogsbruk i siffror (2013) 

 86 % av landområdena täcks av skog, skogsbruksmark 20,3 milj. ha 

 

 61 % ägs av privatpersoner, 25 % staten, 8 % av skogsbolagen, resten 

av kommuner, församlingar och andra samfund 

 

 Årlig tillväxt 104 milj m3 , Avverkas ca 79 milj. m3 

 

 Mest tall (50%), gran (30%), björk  (17 %) och andra lövträd (4 %) 

 

 Skogsindustrin stark: cellulosa, kartong, papper (även sågvirke) 

  

 Import: 11,4 milj m3 , 17 % av indistrins behov 

 

 Export av skogsindustriprodukter 11 miljarder (20% av all export) 
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Vilka är problemen? 

 Fasta partiklar 

 Näringsämnen 

 Syreförbrukande ämnen 

 Inverkan på hydrologi 

 Enahanda miljö resulterar i få 

arter 

 Sura sulfatjordar 

 Risker i samband med 

grundvatten 

 

Foto: Matti Seppälä 

Foto: Mika Sivil 

Foto: Lotta Haldin 

DIKNING / DIKESRENSNING 



Dikningen nödvändig (till en viss del…) 

 Små höjdskillnader 

 

 Jordmån som inte lätt släpper igenom 

vatten (torv, lera) 

 

 1,5 miljoner km skogsdiken 

 

 Ingen nydikning mera (men nog 

kompletteringsdikning) 

 

 Dikesrensning  på 55 ha el 15 400 km 

diken / år 2013 

 

 Dikningsrensning samordnat mellan 

flera skogsägare möjliggör 

avrinningsområdesvis helhetsplanering 
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Vattenvård inom skogsbruk 1/2 

 Åtgärdsbiblioteket för Skogsbruket 

 

– Vattenskyddskonstruktioner i samband med 

iståndsättningsdikning 

 Slamgropar (1/100 m dike), Gräv- och 

rensningsavbrott, Sedimenteringsbassänger* 

(avrinningsområde högst 40-50 ha), Småskalig 

översilning 

– Effektivering av vattenskyddet för bekämpning 

av erosion inom skogsbruket och vid 

iståndsättningsdikning 

 Flera vattenskyddskonstruktioner 

(rördammar, bottendammar) 

– Skyddsremsor i samband med gödsling 

– Skyddszoner i samband med 

avverkningsområden 
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 * gäller ej åtgärder på sura sulfatjordar 

Foto: Esa Koskenniemi 



Vattenvård inom skogsbruk 2/2 

 Åtgärdsbiblioteket för Skogsbruket 

 

– Effektivare vattenskyddsplanering (= 

naturvårdsprojekt) 

– Bekämpning av erosion (och effekter från sura 

sulfatjordar) 

 Förverkligande av Översilningsfält, Botten- och 

rördammar, Våtmarker  

– Dikade myrmarker som inte lämpar sig för fortsatt 

skogsbruk lämnas att återgå till naturtillstånd. 

Handledning direkt till skogsägarna 

– Kartläggning av sura sulfatjordar fortsätter (fyller både 

jordbrukets och skogsbrukets behov) 
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Foto: Vincent Westberg 

Foto: Vincent Westberg 

https://www.dropbox.com/sh/408u032j5k017bz/Kj0ws24J0g/IASSC_westberg-45.jpg


Centrala styrmedel inom 

skogsbruket 

 Omsorg om att finansieringen av naturvårdsprojekt 

(KEMERA= Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk) är 

tillräcklig. 

 Utarbetande av generalplan för översilningsfält och 

våtmarker på områden som är av betydelse för 

vattenvården inom skogsbruket, speciellt i områden 

där det iståndsättningsdikas mycket.  

 Utvecklande av ett nätverk för 

uppföljning/monitoring av 

vattendragsbelastningen inom skogsbruket 

(MAAMET).  

 Miljö- och vattenskyddsanvisningarna inom 

skogsbruket ska granskas och förnyas. 

 Utbildning och rådgivning för aktörer inom 

skogsbruket om hur anvisningar och råd i praktiken 

ska genomföras.  
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Foto: Vincent Westberg 

Foto: Lotta Haldin 
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Tack! 


