
Miljö

EU har ambitiösa lagar och politiska strategier för att skydda luft och vatten, främja den cirkulära ekonomin, öka återvinningen 
och värna om naturen. Att genomföra dessa lagar och strategier är nyckeln till att nå våra miljömål. Därför har Europeiska 
kommissionen startat ”Granskningen av genomförandet av miljöpolitiken” (Environmental Implementation Review, EIR), som 
är ett verktyg för att länderna ska kunna bemöta systematiska hinder för miljöintegrationen genom att identifiera orsakerna 
bakom dåligt genomförande. EIR utgörs av en regelbunden cykel av analys, dialog och kollegialt stöd. I detta faktablad 
sammanfattas resultaten av det andra EIR-paketet, som offentliggjordes i april 2019.
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Faktablad om  granskningen 
av genomförandet av 
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Landsprofil
Finland har många sjöar, tjärnar och åar som 
behöver skyddas mot jordbrukets påverkan. 
Omkring 78 % av markytan är täckt av skog 
som måste förvaltas på ett hållbart sätt för 
att säkra den ekonomiska utvecklingen. Trots 
sin låga befolkningstäthet har Finland relativt 
hög belastning på miljön genom utnyttjande 
av naturresurser och föroreningar. Ansvaret 
för detta ligger både på staten och regioner-
na, inklusive kommunerna.

 ✚  Utbildningsväsendet har en viktig roll i att få fram experter på den cirkulära ekonomin, och Finland håller på att 
inkludera cirkulariteten i högskolornas läroplaner.

 ✚  Habitatbanker i Finland kan bidra till att skydda den biologiska mångfalden och kompensera för förluster (motverkande). 
I projektet ”Finlands Habitatbank” analyserar man, utvecklar och gör inledande tester av principerna för ekologisk 
kompensation, med syftet att utveckla en ny marknadsbaserad mekanism för att bevara biologisk mångfald, som 
komplement till de olika politiska instrument som redan finns. Banken kommer att fungera som mellanhand för dem 
som behöver och bidrar med ekologiska kompensationer.

 ✚  Finland har infört en nationell strategi för grön offentlig upphandling och satt ambitiösa särskilda mål för den 
centrala, regionala och lokala förvaltningen.
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Huvudsakliga framsteg i EIR 2019
 ✚  När det gäller luftkvalitet har utsläppen av åtskilliga luftföroreningar 
minskat avsevärt sedan 2014–2016, en fortsättning på den tidigare 
nedåtgående trenden. I synnerhet NOx-utsläppen har minskat med över 
10 % sedan den perioden. Trots detta stod luftföroreningar enligt Euro-
peiska miljöbyrån för omkring 1 600 förtida dödsfall i Finland år 2015.

 ✚  Vad gäller vattenkvalitet har det gjorts goda framsteg med att minska 
föroreningarna från punktkällor i sektorer i städerna och industrin. Fram-
steg rapporteras också med åtgärder för skogsbruk, återställning av vat-
tendrag, förvaltning av hydromorfologiska tryck och grundvattenskydd. 

 ✚  Vissa framsteg har gjorts med naturvården för att återställa och förvalta 
Natura 2000-områden, och med att sätta in bättre åtgärder för att skyd-
da arter och livsmiljöer genom jordbruksförvaltning.
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Avfallshantering
Finland har ansträngt sig mycket för att höja 

sina återvinningssiffror. Trots dessa insatser löper landet risk 
att missa målet med 50 % återvinning av kommunalt avfall 
år 2020. Man måste också göra mer för att uppfylla målen för 
återvinning efter 2020, i synnerhet genom att få ner förbrän-
ningen av kommunalt avfall.

Skydd av haven
Landet har tagit fram nya initiativ för 

att bemöta påfrestningar på sin havsmiljö. Även om 
programmet bemöter de mest relevanta utmaningarna, så 

omfattas inte vissa påfrestningar och verksamheter, med 
tillhörande påverkan som identifierats på subregional nivå. 
Finland förväntar sig inte att uppnå någon övergripande 
god miljöstatus till år 2020, och dess åtgärdsprogram 
utgör därför bara ett delvis lämpligt program för att klara 
EU:s krav. 

Naturskydd
Det är för närvarande oklart om Finlands åtgär-

der för att skydda arter och livsmiljöer genom jordbruksförvalt-
ning räcker för att motverka intensifieringen av jordbruket och 
den därav följande övergödning som äger rum på större delen 
av landsbygden.

Den fullständiga landsrapporten för Finland, de övriga medlemsstatsrapporterna samt meddelandet The Environ-
mental Implementation Review 2019: A Europe that protects its citizens and enhances their quality of life finns här:

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

Huvudsakliga utmaningar för EIR 2019

Kollegialt stöd
EIR stöds av verktyget TAIEX-EIR Peer-to-Peer (EIR P2P) som finansierar lärdomar genom kollegial expertsamverkan mel-
lan miljömyndigheter i medlemsstaterna. Finland deltog 2018 i en workshop med flera andra länder om förberedelserna 
för nationella åtgärdsplaner för cirkulär ekonomi.

#EIReview
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