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UTKASTET TILL NYLANDSPROGRAM 2022-2025
SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) har tagit del av utkastet till
Nylandsprogrammet 2022-2025 och önskar som representant för jord- och skogsbruksföretagarna
och markägarna på vårt område framföra följande synpunkter:
Allmänt:
Nylandsprogrammet 2022–2025 är ett landskapsprogram som innehåller landskapets vision fram till
år 2030 samt prioriteringar, mål och åtgärder gällande utvecklingen åren 2022–2025. Programmets
vision för 2030 är ”Rejält före”. Det betyder att Nyland år 2030 ska ligga rejält före:
•
•
•

i dämpandet av klimatförändringen. Målet är ett klimatneutralt landskap år 2030.
i ekonomisk konkurrenskraft. Målet är att höja de nyländska FUI-utgifterna till 5 procent av
landskapets bruttonationalprodukt.
i välfärd. Målet är att Nyland före slutet av år 2030 ska uppnå 80 procents
sysselsättningsgrad.

Programmets prioriteringar är: Ett miljösmart Nyland, Ett framgångsrikt Nyland och Ett lyckligt Nyland.
Under varje prioritering sorterar tre mål som ska uppfyllas med hjälp av åtgärdshelheter.
Vi anser det positivt att man i programmet har ambitiösa och väl underbyggda mål som förutsätter att
man övergår till mera hållbara verksamhetssätt och ett nytt sätt att producera och använda energi
samt att anpassningen till klimatförändringen bör främjas på det lokala planet. Vi vill dock framhålla att
en grund för en hållbar och ökad kolbindning är möjlighet att bedriva en lönsam jord- och
skogsbruksproduktion. Förutsättningarna och incitamenten för detta bör beaktas bättre i programmet.
Ett miljösmart Nyland:
Målet att Nyland är Europas miljösmartaste landskap och är klimatneutralt år 2030 är bra, men väldigt
ambitiöst. Främjandet av hållbara energilösningar och minskat beroende av fossila bränslen är en
förutsättning för att uppnå klimatneutralitet. Det kräver snabba åtgärder och satsningar på grön
energi, inte minst biogas och annan förnybar energi. Ett nätverk med laddningsstationer och
gastankningsstationer behöver i brådskande ordning utvecklas i hela Nyland.
För att uppnå målet om ett kolneutralt Nyland till år 2030 behöver vi även öka kolbindningen. SLC
Nyland framhåller vikten av att man i planläggningen och markanvändningen möjliggör och
medverkar till att skog och mark bibehålls och sköts så att de bidrar till klimatnytta, öppna landskap
och biodiversitet. Förutsättningarna för bedrivandet av näringsverksamhet och företagande inom de
gröna näringarna bör bibehållas och befrämjas. SLC Nyland framhåller att man bör minimera
tagandet av odlings- och skogsmark för annat bruk och att undvika att bygga samhällsfunktioner på
produktiva åkrar. Detta är viktigt även med tanke på uppnåendet av klimatmålen. Det bör göras en
systematisk bedömning av hur planläggningen och byggnationen inverkar på klimatmålen. Ändring av
skog till annan markanvändning minskar t.ex. på skogens möjligheter att fungera som kolsänka.
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SLC Nyland understöder att man i planläggningen skall beakta behoven inom cirkulär ekonomi.
Byggande i trä bör befrämjas. Träbyggande kan kopplas ännu starkare till målen om hållbar
utveckling genom att främja lokal produktion och kunnande relaterat till byggande.
Jord- och skogsbrukets aktörer bör involveras i uppdateringen av Nylands klimatfärdplan.
Enligt klimatfärdplanen bör utsläppen minskas med 80 % från utgångsnivån 1990, medan resterande
20 % av utsläppen skall täckas av kolsänkor och kompensation, för att uppnå klimatneutralitet. Jordoch skogsbruket kan bidra med ökad kolbindning. Upprätthållandet av skogarnas växtkraft är viktig
både för att uthålligt kunna öka avverkningarna och samtidigt öka kolbindningen. Men då skogarna i
Nyland utgör 2,6 % av skogarna i Finland kan den givetvis inte ta hand om 30 % av Finlands
befolknings utsläpp. En samordning med övriga landskap om möjlig klimatkompensation behövs. Man
bör hur som helst vara uppmärksam på hur man klimatkompenserar och att man inte lättvindigt
utlokaliserar sina klimatutsläpp för att till pappers uppnå klimatneutralitet.
Ett framgångsrikt Nyland:
FoU-målet på 5 % av BNP är centralt. Livskraft och tillväxt kan endast uppnås genom satsningar på
forskning och utveckling. Särskilt behövs nu satsningar inom cleantech och cirkulär ekonomi. Här är
det skäl att även lyfta fram de gröna näringarna. Uppmärksamhet bör fästas vid att man beaktar och
utnyttjar potentialen inom hela landskapet. Satsningar på att utveckla bredbandsförbindelserna i hela
Nyland är viktiga, likaså satsningar på ett fungerande vägnät och trafikförbindelser.
Ett lyckligt Nyland:
Trivsam miljö och byggnation är centrala för invånarnas trivsel och välmående. Det är också viktigt att
säkerställa grönområden och samtidigt jord- och skogsbrukets verksamhet nära konsumenterna i
huvudstadsregionen som en del av samhällets hållbara utveckling. Vi understöder att man noterat att
platsoberoende arbete är ett av framtidens fenomen som bör beaktas i markanvändningen och
trafiken, samt att också växelverkan mellan städerna och landsbygden kan öka.
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