
   
 

 
 
Helsingfors, 2.9.2021  

  
 
MTK:s och SLC:s krav till regeringens budgetria 
  
 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund SLC kräver rakryggad hållning från regeringen och en tydlig plan för att få företagandet inom 
jord- och skogsbruket på en ekonomiskt hållbar grund och stödja klimatpolitiken. Vi förväntar oss en tydlig 
och enhetlig vision från regeringen för att utarbeta en nationell jordbruksstrategi och som är i enlighet med 
den nationella skogsstrategin. 
 
Jord- och skogsbruket är de enda sektorer som kan binda koldioxid. En ambitiös klimatpolitik kräver en årlig 
tilläggsfinansiering på drygt 330 miljoner euro för att trygga jord- och skogsbrukets verksamhets-
förutsättningar och för väginfrastruktur. Den nödvändiga finansieringen för detta bör säkerställas genom en 
fond som är skild från budgetramen. 
 

1. För att påskynda klimatåtgärderna inom jordbruket och trädgårdssektorn kräver vi en årlig 
tilläggsfinansiering på totalt 150 miljoner euro till jordbrukspolitikens (CAP) finansieringsnivå 
 
• Tilläggsanslag måste reserveras för åtgärder i enlighet med jordbrukets klimatvägkarta. Den 

teknologiska utvecklingen och skördenivån ökas, till exempel genom nya sorter och precisionsodling. 
På torvmarker uppmuntras till klimatsmart jordbruk bl.a. genom växttäcke året runt, reglerad 
dränering, återställning av marker med svag avkastning, våtmarksjordbruk eller beskogning. På 
mineraljordar främjas jordmånens kollager genom att utvidga arealen för sanerings- och fånggrödor. 
Vallbaserad odlingsföljd främjas på ett produktionsmässigt och ekonomiskt hållbart sätt även på 
växtodlingsgårdar. Det måste även skapas en marknad för vall. 

• För investeringar i biogas och annan förnybar energi måste finansiering reserveras i MAKERA och 
via landsbygdsprogrammets företagsstöd. Trädgårdssektorns övergång till nya energiformer bör 
stödjas fullt ut och långsiktigt. 

• Tilläggsresurser måste reserveras för FUI-verksamhet för klimatåtgärder inom jordbruket så att till 
exempel åtgärder på torvmarker kan piloteras före ett omfattande genomförande. 

• För åkrarnas rörrenovering, dräneringens reparationsskuld samt grundtorrläggning måste det finnas 
beredskap för 15 000 hektar per år samtidigt som hänsyn tas till det ökande behovet av bevattning. 

• För ägoreglering måste tilläggsresurser reserveras. Frivilliga ägoregleringar och skiftesbyten mellan 
jordbrukare måste beskattningsmässigt behandlas på samma sätt som nyskiftesförrättningar och 
regionala restriktioner måste frångås.  

• Fortsättningen av projektet Ta hand om bonden, som stöder jordbrukarnas psykiska välbefinnande, 
måste säkerställas. 

• Regeringen måste aktiveras i utvecklingen av det digitala ekosystemet inom livsmedelssektorn. 
Genom precisionsdata kan man svara mot många utmaningar, även när det gäller att bromsa 
klimatförändringen och förbättra sektorns lönsamhet. 
  
 

2. För att påskynda klimatåtgärderna inom skogsbruket kräver vi för hållbart skogsbruk och 
investeringar i sektorn dessutom totalt 184 miljoner euro per år för privat skogsbruk och 
infrastruktur 
 
• Användningen av mångsidiga skogsvårds- och skogsbruksmetoder måste tryggas även i framtiden. 

Besluten ökar inte de offentliga utgifterna.   



• En implementering av mängden skogsanvändningsåtgärder i enlighet med skogsindustrins 
klimatvägkarta bör eftersträvas för att öka den hållbara tillväxten i våra skogar. 

• Våra skogar bör användas aktivt. Skogsägaren måste själv kunna bestämma om användningen av 
sin egen skog från skydd till avverkning. För att uppnå detta utökas rådgivningen för skogsägare 
genom att man riktar separata anslag till skogssektorns aktörer.   

• Beskattningen av skogsbruksföretagare måste uppmuntra till ett aktivt klimathållbart skogsbruk 
(bl.a. kriterier för reseersättning och beskattning av leveransarbete).   

• Regeringen måste öka skogsavdraget så att det motsvarar trädbeståndens faktiska andel av 
skogens anskaffningskostnader. Trädbeståndens andel står vanligtvis för 90–95 procent av skogens 
anskaffningskostnader. 

• Regeringen måste garantera att Finland erbjuder en stabil miljö för nya investeringar i 
skogssektorn.   

• Regeringen måste öka träbyggandet med alla till buds stående medel. 
• Regeringen måste säkerställa konkurrenskraften för skogsbioenergi och se till att inhemsk 

klimathållbar bioenergi är mera konkurrenskraftig än importerad energi. 
• Regeringen måste öka resurserna till det frivilliga skogsskyddsprogrammet Metso genom att 

bibehålla miljöministeriets finansiering på 2020 års nivå och öka finansieringen för mångfald via 
skogscentralerna. Regeringen måste också se till att det finns tillräcklig finansiering för Helmi-
myrskyddsprogrammet. 

• Regeringen måste främja kolbindningens marknadsmodell.  
• Regeringen måste öka satsningarna på väginfrastruktur för att minska reparationsskulden för det 

lägre vägnätet med 100 miljoner euro.  

 
3. Beskattningen måste för sin del stöda ovanstående mål 

 
• I enlighet med regeringsprogrammet bör regeringen inte via lagstiftningsåtgärder öka skattebördan 

för jord- och skogsbruket. Biogas eller trä bör inte heller omfattas av punktbeskattning. 
  
Våra krav beskriver behovet av tilläggsfinansiering och åtgärder i enlighet med klimatvägkartorna för jord- 
och skogsbrukssektorn. Genom de åtgärder som organisationerna föreslår är det möjligt att i enlighet med 
Naturresursinstitutets beräkningar uppnå utsläppsminskningar på 3,7 Mt CO2-ekv (25 %) inom jordbruket 
och en ökning med 7,3 Mt CO2 ekv (37 %) av skogens kolsänkor enligt bassceneriet fram till år 2035. 
Genom att förbättra tillväxten av skogarna kan avverkningsvolymerna ökas samtidigt som skogarnas 
kolsänkor ökar med 9 miljoner kubikmeter per år. Den ökande användningen av träbaserade produkter 
skapar också klimatfördelar tack vare att fossil produktion ersätts. 
 
 
 
Högaktningsfullt,  
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