
Ansvarsfriskrivning: Detta är en inofficiell översättning. Ifall översättningen inte överensstämmer med 

originalet har den finska originaltexten företräde. 

Fånga kolet (Hiilestä kiinni)-utvecklingsprojekt – första projektansökan  

1. Allmänt om ansökan 

Jord- och skogsbruksministeriet utlyser en öppen ansökan för projekt som genomför klimatåtgärder inom 

markanvändningssektorn. 

I den öppna projektansökan för åtgärdspaketet inom markanvändningssektorn söks projekt att finansiera 

inom de teman som beskrivs i denna utlysning. Projekten som väljs ut finansieras ur moment 30.40.22 i 

statsbudgeten 2020 och 2021.  

Material och publikationer som produceras inom projekten ska vara offentligt tillgängliga för alla.  

2. Teman för projektansökan och finansiering som kan sökas 

Syftet med de klimatåtgärder inom markanvändningssektorn som finansieras med anslaget är att de med 

övergripande hållbarhet som förutsättning för sin del ska stödja uppfyllandet av Finlands mål att vara 

kolneutralt 2035 genom att främja följande mål: 

– bevara och stärka kolsänkor och kollager inom markanvändningssektorn på kort och lång 

sikt  

– minska växthusgasutsläppen inom markanvändningssektorn 

– främja anpassningen av jord- och skogsbruket till klimatförändringen samt 

– ta fram information som stöd för klimatåtgärder och främja användningen av den aktuella 

informationen. 

Projekten som finansieras stöder uppfyllandet av målen ovan inom markanvändningssektorn. Inom ramen 

för denna ansökan finansieras uttryckligen utvecklingsprojekt som avser användningen av resultat av 

forskning och/eller praktisk erfarenhet till att åstadkomma bedömningar, materialbearbetning, 

informationssystem, informationsstyrning, utbildning, uppföljning, processer eller metoder, till den del dessa 

inte klart och tydligt innebär undersökande arbete som producerar ny information.  

Vi söker praktiska projekt som främjar klimatåtgärder inom jord- och skogsbruket samt jord- och 

skogsbrukets anpassning till klimatförändringen och som utnyttjar befintliga forskningsrön och 

erfarenheter och implementerar den bästa praxisen i verksamheten. 

Temana för projekten i ansökningsomgången listas nedan. Mer information om de olika temana och närmare 

beskrivningar finns i avsnittet om respektive tema. 

 Främjande av klimatsäkert skogsbruk 

 Främjande av klimatsäkert jordbruk 

 Förändringar i markanvändningen och våtmarker 

 Anpassning av jord- och skogsbruket till klimatförändringen 

 Genomförande av ett informationsprogram inom markanvändningssektorn 

 

Hur mycket finansiering kan sökas i den här ansökningsomgången?  



I anslutning till varje tema anges den ungefärliga storleksklassen av den finansiering som står till förfogande 

inom temat. Enskilda projekt kan till exempel vara av storleksklassen cirka 50 000–400 000 euro, men av 

motiverade skäl även större. Projekten kan ha en längd av 1–3 år, men det är även möjligt att finansiera 

projekt som är kortare än ett år. Storleken på projekten varierar och inom en del av temana kan flera projekt 

finansieras. Ministeriet kan även besluta att inte finansiera något projekt alls.   

Projekten kan inledas tidigast i början av april 2021.  

De sökande ska presentera den totala budgeten för projektet och projektfinansieringen samt projektplanen. 

Godtagbara kostnader för den ekonomiska verksamheten definieras i de allmänna 

ansökningsanvisningarna. På godtagbara kostnader och villkor som ska tillämpas på annan än ekonomisk 

verksamhet tillämpas Jord- och skogsbruksministeriets anvisningar om allmänna understöd och 

specialunderstöd, som finns här.   

Vid stöd som beviljas företag sparar Jord- och skogsbruksministeriet beviljade och utbetalda statsunderstöd 

i den gemensamma informationsresursen för företagsstöd. 

Hur bedöms ansökningarna?  

Beviljandet av finansiering bygger på en bedömning av genomförandeplanen för projektet, organiseringen 

av projektet och den förväntade verkningsfullheten och kostnadseffektiviteten utifrån kriterierna nedan. 

Varje kriterium bedöms med en siffra mellan 1 och 5, där 5 är det bästa vitsordet.  

 Relevans för åtgärdspaketet inom markanvändningssektorn (bedömning 1–5) 

o Hur främjar projektet uppnåendet av klimatneutralitetsmålet 2035?   

o Hur förverkligar projektet målen inom åtgärdspaketet:  

 bevara och stärka kolsänkor och kollager inom markanvändningssektorn på kort och 

lång sikt,  

 minska växthusgasutsläppen inom markanvändningssektorn, 

 främja anpassningen av jord- och skogsbruket till klimatförändringen samt 

 ta fram information som stöd för klimatåtgärder och främja användningen av den 

aktuella informationen. 

Om projektet får en nolla i relevansbedömningen görs ingen bedömning av projektet utifrån de andra 

kriterierna. 

 Projektplanens genomförbarhet och kvalitet (bedömning 1–5) 

o Inklusive kommunikations- och interaktionsplanen 

 Den sökandes expertis och förtrogenhet med ämnesområdet (bedömning 1–5)  

 Konsortiets mångsidighet och funktionsduglighet (bedömning 1–5) 

 Projektresultatens användbarhet, reproducerbarhet och expanderbarhet (bedömning 1–5) 

o Inklusive de eftersträvade klimateffekterna 

o Planen för omsättning av resultaten i praktiken  

 Främjande av principerna för hållbar utveckling på ett sätt som till alla delar är hållbart: uppskattade 

effekter på ekonomin och sysselsättningen, andra sociala effekter samt miljökonsekvenser (till 

exempel konsekvenser för vattendragen, mångfald) (verbal bedömning) 

 

https://mmm.fi/documents/1410837/1516675/Erityisavustus_yleiset_ehdot_MMM_2018.pdf/ba62ef9e-51a1-e25c-d9b8-be2aab0c69e6/Erityisavustus_yleiset_ehdot_MMM_2018.pdf


3. Tidtabell och inlämnande av ansökan 

Ansökningstiden går ut den 28 februari 2021 kl. 16.15, då ansökningarna ska vara inlämnade i 

ansökningsportalen. Finansiering söks med en bidragsansökan på nätet 

(https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/kirjaudu.php?ki=2). Till ansökan ska bifogas en mer 

detaljerad projektplan, som får bestå av högst 10 sidor (bilaga 6.).  

Ansökan lämnas in via Jord- och skogsbruksministeriets elektroniska ansökningssystem (välj kortet 

Fånga kolet-utvecklingsprojektansökan, omgång 1) före den 28 februari 2021 kl. 16.15. 

 

Följande pdf-filer ska bifogas ansökan:  

- Projektplan, högst 10 sidor. En mall för projektplanen och frågor som ska behandlas i projektplanen 

finns i bilaga 6.  

 

Om det handlar om en konsortieansökan som omfattar flera organisationer lämnar endast den 

huvudsökande in ansökan. Ansökan kan lämnas in på finska, svenska eller engelska. Ansökan behöver inte 

undertecknas, men den sökande ska vid behov kunna bevisa verksamhetsställets engagemang. Ansökan kan 

redigeras tills den skickas in. 

 

Besluten fattas när ansökningstiden har gått ut och meddelas separat.  

 

4. Mer information  

Frågor om ansökningarna kan fram till den 5 februari 2021 ställas på: ilmastoratkaisut@mmm.fi Svaren på 

frågorna publiceras på ansökningswebbplatsen senast den 12 februari 2021. Frågor besvaras inte per telefon 

eller i personliga e-postmeddelanden. 

 

De projekt som hittills har finansierats inom åtgärdshelheten för markanvändningssektorn finns här. 

Dessutom har ansökan gällande forsknings- och innovationsprogrammet varit öppen. Mer information om 

denna finns här.  

  

https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/kirjaudu.php?ki=2
mailto:ilmastoratkaisut@mmm.fi
https://mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan/projekt
https://mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan/forsknings-och-innovationsprogram


Tema 1. Utvecklingsåtgärder som hänför sig till ett klimatsäkert skogsbruk 
 

Projekten främjar följande åtgärder:  

- Stärkande av skogens kolsänkor och kollager genom främjande av skogens tillväxtförmåga och hälsa 
(mo- och torvmarker) med hjälp av klimatsäker skogsvård och skogsanvändning 

- Främjande av tillverkning och användning av långlivade träprodukter som fungerar som kollager, 
forskning och produktutveckling samt utnyttjande av skogsbrukets biprodukter (substitutionseffekter 
av fossila resurser) 

- Åtgärder som hänför sig till samordningen av klimatåtgärder och åtgärder för att bevara mångfalden 
  

Målet är att finansiera cirka 4–5 projekt. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt som hänför 

sig till temat till ett belopp som totalt uppgår till högst cirka 1 500 000 euro.  

Stödnivåer:  

Statliga ämbetsverk och inrättningar 70 %  

Ekonomisk verksamhet 50 % och små och medelstora företag 70 %  

- Stödformer: forskning och utveckling (artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen), 

utbildningsstöd (artikel 31 i den allmänna gruppundantagsförordningen), stöd för 

kunskapsöverföringsåtgärder inom skogsbrukssektorn (artikel 38 i gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn) 

Rådgivningsverksamhet: Stöd för rådgivningstjänster inom skogsbrukssektorn: 1 500 euro per 

rådgivningstillfälle. 

Annan än ekonomisk verksamhet: 90 %  

Finlands skogscentral 100 % 

 

Projekt för att främja ett klimatsäkert skogsbruk önskas framför allt inom följande mer exakta områden:  

Tillväxtökning och klimatfördelar på ett hållbart sätt med skogsgödsling 

Projekten som väljs ut motsvarar regeringsprogrammets mål att stärka kolsänkor och kollager på kort och 

lång sikt samt målet att sörja för skogarnas tillväxtförmåga.  

Målet är att med hjälp av aktuella forskningsrön utveckla metoder för att underlätta och effektivisera valet 

av de bästa gödslingsobjekten med tanke på tillväxtökningen och vattenvården och det praktiska 

genomförandet av gödslingen. Rådgivningsmaterial produceras för experterna och praktiska och instruktiva 

anvisningar tas fram för skogsägarna. Man kan även ordna utbildning för skogsägare inom projekten. Inom 

temat söks projekt för både gödsling av mineraljordar och användning av aska som skogsgödsel.  

Genom att gödsla mineraljordsskogar kan man gynna tillväxten av kolsänkor och kollager. Detta främjas 

genom ta fram information och producera utbildning för att på ett ändamålsenligt sätt gynna skogsgödsling 

som beaktar hållbarhet ur olika synvinklar. Inom projekten sammanställer man de tekniska och ekonomiska 

förutsättningarna för att öka gödslingsarealerna i fråga om mineraljordar, de eventuella konsekvenserna för 

vattendragen och den övriga miljön enligt de befintliga forskningsrönen och rekommendationerna samt 

metoderna för att undvika dem. Projekten utreder och konkretiserar klimatfördelarna med gödsling i olika 

typer av skogar. Den insamlade informationen används för att utarbeta utbildnings- och 



informationsmaterial till skogsägare. Inom projekten utvecklas verktyg som bygger på geografisk information 

och som kan användas för att effektivisera valet av de bästa gödslingsobjekten med tanke på tillväxtökningen 

och miljön.  

När det gäller gödsling med aska är målet att få mer information om effekterna av att gödsla sumpskogar och 

gödslingens ekonomiska lönsamhet. Genom att gödsla med aska kan man åstadkomma en betydande ökning 

av trädbiomassan i sumpskogar. Samtidigt kan man öka den totala kolbindningen hos torvmarker. Målet med 

askgödslingshelheten är att främja användningen av askgödsling i fråga om sumpskogsobjekt som passar för 

detta och informera skogsägare om askgödslingens möjligheter och fördelar.  

Ett mål är att få mer information om vilken tillväxt askgödsling har åstadkommit hos trädbeståndet i objekt 

med olika nivåer av näringshalter och vilken betydelse askgödsling har för kolsänkorna i trädbestånden och 

torven (nettoeffekt). Projekten kan dessutom inkludera till exempel uppföljning av askgödslingens effekter 

på avrinningsvattnets kvalitet. Om det är fråga om ett projekt som inkluderar praktiska gödslingsobjekt ska 

projektet innefatta flera gödslingsobjekt som antingen är nya eller har grundats tidigare och en plan för 

uppföljningen av dem.  Projektet ska även inkludera en granskning av hur ekonomisk askgödsling är när det 

gäller objekt av olika näringshalt. Projektet ska resultera i en övergripande bild av askgödslingens effekter, 

till exempel effekterna på trädbeståndets tillväxt, nettokoleffekten, de ekonomiska konsekvenserna och 

vattenkvaliteten hos objekt av olika typer, så att resultaten av projektet stöder valet av askgödslingsobjekt 

och beslutsgrunderna vid valet. 

Det har särskilt konstaterats att det saknas information om bl.a. användning av askgödsling för att förbättra 

jordmånens egenskaper i samband med skogsförnyelse, askgödslingens effekter på kolbindningen hos 

myrtyper med dålig avkastning, fördelarna med askgödsling på torvproduktionsområden som ska tas ur 

produktion med avseende på till exempel de olika formerna av fortsatt användning av områdena samt 

skogsvården i fråga om sura sulfatjordar och de gödslingar som görs i samband med den. Även om fokus för 

askgödslingshelheten primärt ligger på sumpskogar kan man inom helheten även föreslå pilotprojekt 

gällande gödsling med aska på mineraljordar och uppföljning av dem. 

Resultaten av projekt som genomförs inom askgödslingshelheten aktiverar skogsägare till meningsfull 

askgödsling som förverkligar olika målsättningar och identifierar effekterna på olika typer av objekt.  

Inom ramen för projekten kan kurser ordnas och utbildnings- och informationsmaterial produceras för att 

främja gödsling med aska och implementera den bästa praxisen. Eventuellt informations- och 

utbildningsmaterial som tas fram inom projekten ska finnas tillgängligt för och kunna användas av alla 

aktörer.  

 

Klimatfördelar genom förädlat skogsodlingsmaterial 

Projekten som väljs ut motsvarar regeringsprogrammets mål att stärka kolsänkor på kort och lång sikt samt 

målet att sörja för skogarnas tillväxtförmåga. 

Målet är att förbättra kunskapen om skogsförädling och förädlingsfördelarna beträffande i synnerhet 

skogarnas tillväxt, träproduktionens lönsamhet, trämaterialets kvalitet, skogarnas motståndskraft och 

skogarnas klimateffekter och därigenom öka användningen av förädlat skogsodlingsmaterial inom 

skogsförnyelse. Inom projektet utvecklas utbildningsmaterial för att konkretisera klimatfördelarna och de 

ekonomiska fördelarna med skogsodlingsmaterial. Detta främjar för sin del användningen av förädlade frön 

och plantor vid skogsförnyelse. Fördelarna ska konkretiseras i lättillgänglig form i materialet, så att det är till 

nytta för läroanstalter, aktörer och skogsägare. Materialet ska finnas i digital form och vara tillgängligt för 



alla. Producerat utbildningsmaterial om de ekonomiska fördelarna och klimatfördelarna med 

skogsodlingsmaterial som kan användas av läroanstalter, aktörer inom branschen och skogsägare.  

 

Klövdjurs inverkan på skogarnas hälsa och tillväxtförmåga med tanke på klimatmålen 

Målet med projektet är att utveckla metoder för att förbättra samordningen av behoven inom den 

klimatsäkra skogsvården och hanteringen av hjortdjursstammarna. En ökning av andelen blandskogar stärker 

skogarnas livskraft och mångfald och därigenom anpassningen till klimatförändringen. Friska skogar som 

växer bra binder effektivt kol ur atmosfären. Granskogarna kommer enligt uppskattningar att minska i 

framtiden till följd av de varma vintrarna och torra somrarna. För närvarande planteras gran dock i princip på 

växtplatser som inte är gynnsamma för den, framför allt på grund av de risker som älgen medför för tall- och 

lövträdsplantor. Projektet granskar möjligheterna till regional samordning av hanteringen av 

hjortdjursstammarna och skogsvården. I Finland förnyas skogarna genom odling av cirka 100 000 hektar per 

år, varav nästan hälften genomförs genom plantering av granar. Med ett blandat trädbestånd kan man 

avsevärt minska risken för olika skogsskador. Om man kan minska den risk som älgen och andra hjortdjur 

utgör för tall- och lövträdsplantor kan man i samband med förnyelsen i större utsträckning än tidigare gynna 

blandade trädbestånd och hejda utvecklingen mot skogar som till allt större del består av granar. Projektet 

resulterar i en analys och förslag på metoder för att öka mängden blandade trädbestånd och minska den risk 

som hjortdjursstammarna medför.  

 

Främjande av träkonstruktioner vid uppförande av lantgårdar och byggande inom jordbruk 

Projekthelheten gällande främjande av träkonstruktioner motsvarar regeringsprogrammets mål att stärka 

kollagren på kort och lång sikt samt främja utvecklingen av och forskningen inom träprodukter som binder 

kol länge.  Huvudsyftet med projekthelheten är att främja träbyggande på landsbygden och i synnerhet på 

lantgårdar.  

Projekten som väljs ut ska främja träkonstruktionernas och träbyggandets roll vid uppförande av lantgårdar 

och byggande inom jordbruk. Projekten som väljs ut ska ta fram ett eller flera exempel på potentiella 

industriella konstruktionslösningar eller hela typbyggnadsmodeller som är brett lämpade för olika 

produktionsinriktningar.  

Lösningarna som genomförs ska undersöka och presentera mångsidiga användningsområden för i synnerhet 

industriellt förtillverkade byggnadsdelar. Modularitet, anpassningsbarhet och flyttbarhet är goda egenskaper 

att undersöka. Dessutom önskas en utredning av möjligheterna att kombinera industriella lösningar med 

lösningar som har gjorts på plats av närproducerat trä. Exempelkalkyler enligt Miljöministeriets modell för 

beräkning av koldioxidavtrycket ska presenteras för de lösningar som tas fram. Dessutom ska man ta fram 

exempelkalkyler för kollagren i de ovannämnda strukturlösningarna eller typbyggnadsmodellerna. De 

konstruktionslösningar eller typbyggnadsmodeller som utarbetas inom projektet samt exempelkalkylerna för 

deras kollager ska finnas tillgängliga för och kunna användas av alla aktörer. Projektet kan även inkludera 

utbildning eller rådgivning för aktörer inom branschen och lantbruksföretagare.  

Specifikt:  

Den rådgivningsdel som eventuellt ingår i projektet ska avskiljas till ett separat arbetspaket. Enheter som 

väljs ut för att tillhandahålla eventuella rådgivningstjänster ska ha ändamålsenliga resurser, dvs. kompetent 

personal som får utbildning regelbundet samt rådgivningserfarenhet, och rådgivningsverksamheten ska vara 

tillförlitlig inom de områden där rådgivning ges. 



 

Kommunikationsprojekt inom träproduktbranschen  

Regeringsprogrammets mål är att främja användningen av träprodukter med högt förädlingsvärde som lagrar 

kol länge. År 2018 lagrades kol i en mängd av 4,3 miljoner ton CO2 (nettoförändring) i träprodukter i Finland, 

och största delen av detta, 3,4 miljoner  ton CO2, består av långlivade träprodukter, dvs. sågvaror och 

träskivor. Genom att öka användningen av träprodukter som lagrar kol länge ökar man kollagren i den 

bebyggda miljön. Det är fortfarande möjligt att öka användningen av trä inom byggande, till exempel i 

husstommar och ytbeklädnader samt i infrastrukturer och andra långlivade träprodukter, exempelvis möbler. 

Understödet riktas till en projekthelhet som syftar till att öka kunskapen om de mångsidiga möjligheterna att 

använda trä.  

Målet är att projekten som väljs ut ska främja kommunikation och informationsspridning som gynnar 

användningen av trä i objekt som binder kol länge, till exempel inom byggande, boende, infrastrukturer och 

andra långlivade träkonstruktioner och träprodukter, exempelvis möbler. 

Projektet ska ta fram tydlig och begriplig information för den valda målgruppen 

a) om trädens och skogarnas roll som bindare av kol och kollager (sänkor och lager) och/eller 

b) om möjligheterna att öka användningen av trä i olika långlivade produkter eller objekt. 

Inom projekthelheten söks framför allt kommunikations- och informationsförankringsprojekt. Projekten kan 

metodmässigt vara mångsidiga projekt för att öka kunskapen och sprida information, från kommunikation 

på sociala medier till exkursioner och undersökande lärande inom organisationen. Målet med projekten är 

att främja produktionen och informationsförmedlingen om användning av trä till olika målgrupper, till 

exempel beslutsfattare, utbildningsorganisationer och skolelever, medborgare och lokala aktörer. 

Specifikt:  

 Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt som anknyter till kommunikation inom 

träproduktbranschen till ett totalt belopp av högst cirka 180 000 euro.  

 Finansieringen får täcka högst 70 procent av de totala kostnaderna för projektet. Det maximala 

understödsbeloppet per projekt är 30 000 euro.  

 Finansiering beviljas för ekonomisk verksamhet i enlighet med stöd för kunskapsöverförings- och 

informationsåtgärder inom skogsbrukssektorn enligt artikel 38 i gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn. 

  



Tema 2. Utvecklingsåtgärder som hänför sig till ett klimatsäkert jordbruk 

Projekten främjar följande åtgärder:  

 – användning och skötsel av torvåkrar 
– hantering av vattenhushållningen samt markens bördighet, diversifierad odling och växtföljd 
– främjande av bindning och lagring av koldioxid i marken 
– åtgärder som hänför sig till samordningen av klimatåtgärder och åtgärder för att bevara mångfalden; 

 

Målet är att finansiera cirka 5-6 projekt. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt som hänför sig 

till temat med högst cirka 2 500 000 euro.  

 
Stödnivåer:  

Statliga ämbetsverk och inrättningar 70 %  

Ekonomisk verksamhet 50 % och små och medelstora företag 70 %  

- Stödformer: forskning och utveckling (artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen), 

utbildningsstöd (artikel 31 i den allmänna gruppundantagsförordningen) 

Rådgivningsverksamhet: 1 500 euro per rådgivningstillfälle 

Annan än ekonomisk verksamhet: 90 %  

 

Projekt för att främja ett klimatsäkert jordbruk önskas framför allt inom följande mer exakta områden:  

Diversifiering av grödor och utökat växelbruk:  

Målet med projekthelheten är att beskriva orsakerna till ensidiga växtföljder och genomföra lösningsförslag 

i växtföljderna på gårds-, region- och matsystemnivå. Målet är diversifiering på marknadsvillkor och lansering 

av nya produkter på marknaden. Aspekter att beakta är de tillgängliga och nya sortimenten av växtarter, 

odlingen av avbrottsgrödor eller underväxter, de möjligheter som växtförädlingen erbjuder och kartläggning 

av marknaden. 

Projekthelheten inkluderar forskningsbaserad utveckling, försök, pilotprojekt och rådgivning. 

Det ensidiga växtsortimenten på åkrarna och de begränsade växtföljderna har lett till att åkrarna 

komprimeras, bördigheten minskar och odlingsriskerna ökar (väderrisker, marknadsrisker, risker för 

sjukdomar och förstörare, erosion etc.). Mångsidigheten i åkerbruket måste ökas, så att 

produktionsförmågan bevaras eller ökar, vilket säkerställer lönsamheten i produktionen och förbättrar 

växtproduktionens förmåga att stå emot olika risker. Samtidigt är det möjligt att beroende på 

växtsortimentet öka mängden organisk substans i marken och förbättra åkerns bördighet samt öka 

mångfalden i åkernaturen.  Genom att diversifiera odlingen och effektivisera växelbruket kan man förbättra 

jordmånens bördighet och dess möjligheter att binda och lagra kol, öka mångfalden i åkersystemen och förse 

konsumentmarknaden med nya, näringsrika och attraktiva produkter som ger upphov till mindre utsläpp.  

Projekthelheten resulterar i en beskrivning av de yttersta orsakerna till ensidiga växtföljder samt 

lösningsmetoder och incitament för de nämnda utmaningarna på gårds-, region- och matsystemnivå. En 

bättre förståelse för åkerprodukters marknadsutsikter har uppnåtts. Utvecklings- och pilotprojekt har inletts 



och genomförts för att lösa de yttersta orsakerna till ensidiga växtföljder. Nya, attraktiva produkter har förts 

ut på marknaden. Projektet kan även resultera i nya forsknings- och utvecklingsbehov. 

 

Planering av gödselhanterings- och utfodringlösningar vid ladugårdsinvesteringar  

Inom projektet utvecklar man tillsammans med lantbruksföretag ett planeringssystem där gödselhanterings- 

och foderproduktionslösningarna på gårdsnivå genomförs utan att fler åkrar behöver röjas. Projektet 

fokuserar på planeringsfasen av ladugårdsinvesteringen, där man tillsammans med lantbruksföretagaren 

söker efter de bästa lösningarna för att genomföra planerna. Ekonomiska kalkyler utarbetas för de olika 

lösningarnas kostnader, näringsfördelar och arbetstidseffekter. Odlarna erbjuds möjlighet att ta del av olika 

tekniska lösningar. Man tar fram ett förfarande/tillvägagångssätt som i framtiden kan användas i samband 

med ladugårdsinvesteringar för att minska den eventuella avskogningen. Målet med projektet är att minska 

åkerröjningen i samband med ladugårdsinvesteringar och på så sätt alltså minska uppkomsten av 

växthusgaser inom lantbruket. Projektet inkluderar rådgivning, pilotprojekt och försök. 

 

Synlighets- och samordningsprojekt inom internationellt marksamarbete 

Projektet förverkligar målen i regeringsprogrammet: Finland kommer att främja det internationella 4/1 000-

initiativet för ökad koldioxidbindning inom jordbruket.   

Markinitiativet 4/1 000 inleddes under klimatmötet i Paris 2015, och Finland var ett av de första länderna 

som undertecknade initiativet. Syftet med initiativet är att öka kollagren i marken, och namnet syftar på en 

förändring av kollagret i marken med fyra promille, som till storleksklassen skulle motsvara de 

koldioxidutsläpp som mänsklig verksamhet orsakar globalt. I Finland främjas kolbindningen i marken bl.a. 

med åtgärder inom utvecklingsprogrammet för landsbygden och genom olika forsknings- och 

utvecklingsprojekt.  

Målet med projektet är att ge den finländska markkompetensen större synlighet och stärka 

nätverksbildningen mellan experter inom branschen både nationellt och internationellt. Den tematiska 

huvudvikten inom projektet ligger på kolbindningen i jordbruksmark. 

Den som genomför samordningsprojektet ska ha gedigen sakkunskap om kolbindning i marken och 

förbättring av markens tillstånd och etablerade nätverk till centrala, internationella och finländska aktörer 

och initiativ inom branschen (bl.a. EJP Soil National Hub, HEU Mission on Soil Health and Food). Den som 

genomför projektet ska delta i verksamheten inom markinitiativet 4/1 000 i samarbete med Jord- och 

skogsbruksministeriet. Den som genomför projektet ska aktivt verka i de arbetsgrupper för initiativet 4/1 000 

som är centrala för Finland (Task Force).  

Inom projektet identifierar man de teman och platser för att synas och påverka som är viktigast för 

markarbetet i Finland och genomför de kommunikationsåtgärder som är centrala med tanke på projektmålet 

(inkl. organisering av och deltagande i internationella evenemang). Kan även inkludera finansiering för 

forskarbesök och forskarutbyte.   



Tema 3. Förändringar i markanvändningen och våtmarker 
 

Projekten främjar följande åtgärder:  

– stödåtgärder för beskogning 

– åtgärder för att förebygga avskogning 

– åtgärder för att minska åkerröjning 

– främjande av våtmarker med flera syften 

– åtgärder som hänför sig till samordning av klimatåtgärderna och åtgärderna för att bevara mångfalden 

 

Målet är att finansiera cirka 3-4 projekt. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt som hänför sig 

till temat med högst cirka 1 800 000 euro.  

Stödnivåer:  

Statliga ämbetsverk och inrättningar 70 %  

Ekonomisk verksamhet 50 % och små och medelstora företag 70 %  

- Stödformer: forskning och utveckling (artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen), 

utbildningsstöd (artikel 31 i den allmänna gruppundantagsförordningen)  

Annan än ekonomisk verksamhet: 90 %  

Finlands skogscentral 100 % 

Rådgivningsverksamhet: 1 500 euro per rådgivningstillfälle. 

Projekt som gäller förändringar i markanvändningen och våtmarker önskas framför allt inom följande mer 

exakta områden:  

 

Främjande av (klimat)våtmarker inom markanvändningssektorn 

Målet är att minska växthusgasutsläppen från torvområden som ger dålig avkastning eller som har dikats och 

inte används genom att blöta dem igen och främja den fortsatta användningen av områdena inom bl.a. 

översvämningsskyddet och skyddet av vattendragen samt inom vilthushållningen och främjandet av 

mångfalden. Det viktiga är att utreda hur olika våtmarker skulle kunna utnyttjas för att dämpa och anpassa 

sig till klimatförändringen. Framför allt behövs utvärdering av omblötning (rewetting) av dikad 

impedimentmark och impedimentmark som ger dålig avkastning eller inte används för att skapa ett system 

som samlar kol. Målet är en heltäckande verksamhetsmodell som inkluderar urvalskriterier för och 

kartläggning av objekten, arbets- och efterarbetesmetoder samt verktyg för bedömning av effekterna. 

Verksamhetsmodellen ska kunna omsättas i praktiken, och det ska vara möjligt att utifrån den identifiera 

impedimentmark som ger dålig avkastning och inte används och som kan återställas till kolbindande 

ekosystem, samtidigt som man främjar användningen av dessa områden för andra syften. 

Verksamhetsmodellen ska dessutom vara av ett sådant slag att den även kan användas av enskilda aktörer 

inom kolhyre-/kolersättningsprojekt.  

Exempel på utredningsprojekt som passar temat 



 Den befintliga informationen om våtmarker, impedimentmark, dikade områden med låg avkastning 

och andra områden som eventuellt lämpar sig för omblötning kartläggs och sammanställs. Bland 

områdena gallrar man fram de objekt som det av klimatskäl skulle löna sig att omvandla till våtmarker 

och bedömer övriga fördelar som kan uppnås (fördelar för naturen och vattendragen) samt 

möjligheterna att utnyttja områdena också för olika användningsändamål.  

 Information om de befintliga arbetsmetoderna för våtmarker och eventuella utvecklingsbehov 

sammanställs genom utnyttjande av till exempel internationella erfarenheter.  

 Återställningen utvecklas och modelleras med pilotobjekt där man bedömer att den bästa 

klimatnyttan och andra fördelar kan uppnås, och nödvändiga mätningar görs för att bedöma 

klimateffekterna och andra effekter (inklusive åtgärdernas kostnadseffektivitet). Utvecklingen och 

modelleringen kan inriktas på våtmarks- och omblötningsprojekt som redan pågår om de 

ovannämnda aspekterna kan testas och vidareutvecklas inom dessa projekt.  

 Pilotprojekt med klimatvåtmarker genomförs och används som underlag för att utforma en 

verksamhetsmodell där man även granskar frågor som anknyter till markägande, inlösning och 

nyttjanderätt, ett incitamentsystem och andra styrningsmetoder. 

 

Hållbar fortsatt användning av torvmarker (inklusive eftervård) 

Målet är att ta fram information och bedöma olika styrningsmetoders möjligheter att främja hållbar fortsatt 

användning av torvmarker som tas ur torvproduktion.  

För närvarande finns det cirka 9 300 ha torvmarker som väntar på ny markanvändning (fortsatt användning), 

och det kommer uppskattningsvis cirka 2 000 hektar nya områden per år. Riktlinjerna för användningen av 

torv som ingår i regeringsprogrammet kan för sin del påverka enligt vilken tidsplan och hurdana områden 

som övergår från torvproduktion till annan markanvändning. Torvmarkens egenskaper (bl.a. topografi, 

torrläggning) eller områdets infrastruktur bestämmer för sin del hur torvmarkerna används efter 

produktionen. Den fortsatta användningen kan kräva ett separat tillstånd (t.ex. fågelsjöar) eller en anmälan 

enligt vattenlagen (fördjupning av diken). Den fortsatta användningen av torvmarker påverkar för sin del 

utsläppen inom markanvändningssektorn och uppnåendet av klimatmålet.  

Av de tidigare torvproduktionsområdena används cirka 75 procent till skogsbruk, 20 procent till åkerbruk och 

5 procent till våtmarker. Andra möjligheter till fortsatt användning av torvmarker skulle kunna vara till 

exempel odling av glasbjörk eller vide med korta rotationsintervall, blötläggning eller användning av 

områdena som underlag för sol- eller vindkraftverk. Eftersom ett minskat upptag av energitorv även 

väsentligt påverkar möjligheterna att ta upp växttorv och strötorv borde man även granska förutsättningarna 

att utnyttja torvmarkerna för produktion av biomassor som ersätter torv, till exempel vitmossa. Olika former 

av fortsatt användning har olika konsekvenser för klimatet, vattendragen och mångfalden som bör beaktas 

när den fortsatta användningen planeras. 

Eftervården av torvmarkerna (städning av området, planering av växter, rivning av eventuell infrastruktur 

etc.) fastställs i miljötillståndet.  

Önskemålet är att projektet i samarbete med markägare, producenter och andra aktörer inom branschen ska 

kartlägga och utreda bl.a.  

 bedömningar av torvmarkerna (områden som förberetts för torvproduktion, områden som är i 

produktion och områden som tas ur produktion) och deras egenskaper för att främja hållbar 

efteranvändning genom utnyttjande av befintligt material 



 hur lämpliga olika former av fortsatt användning är för olika objekt samt användningsformernas 

kostnader (bl.a. planering och arbetskostnader) och fördelar ur både den enskilda aktörens och 

samhällsekonomiskt perspektiv  

 markägandet i fråga om torvmarkerna och markägarnas syn på den fortsatta användningen av dem  

 förutsättningarna för att producera biomassor som ersätter torv på torvmarkerna  

 preciseringar av konsekvensbedömningarna för olika former av fortsatt användning 

 samordningen av eftervården och den fortsatta användningen 

 styrningsmetoderna för hållbar efteranvändning av torvmarkerna, deras effektivitet, kostnader och 

godtagbarhet.  

 möjligheterna till privat finansiering inom efteranvändningen av torvmarkerna, inklusive kolhyra och 

-marknader.  

Tema 4. Anpassning av jord- och skogsbruket till klimatförändringen 
 

Projekten främjar följande åtgärder:  

- jordbrukets anpassning till klimatförändringen 

- skogsbrukets anpassning till klimatförändringen 

- åtgärder för att samordna klimatåtgärder och åtgärder för att bevara mångfalden; 

I den här delen främjar man beredskapen för och anpassningen till klimatförändringen inom jord- och 

skogsbruket genom att öka kunskapen och utveckla metoder och verktyg som skogsägare, 

jordbruksproducenter och andra aktörer kan använda för att i större utsträckning än tidigare beakta 

klimatrelaterade riskfaktorer i beslutsfattandet och hantera klimatrisker i verksamheten. 

Målet är att finansiera cirka 3-4 projekt. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt som hänför sig 

till temat med cirka 1 000 000 euro.  

 

Stödnivåer:  

Statliga ämbetsverk och inrättningar 70 %  

Rådgivningsverksamhet: Stöd för rådgivningstjänster inom skogsbrukssektorn: 1 500 euro per gånger 

Ekonomisk verksamhet 50 % och små och medelstora företag 70 %  

- Stödformer: forskning och utveckling (artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen), 

utbildningsstöd (artikel 31 i den allmänna gruppundantagsförordningen), stöd för 

kunskapsöverföringsåtgärder inom skogsbrukssektorn (artikel 38 i gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn) 

Annan än ekonomisk verksamhet: 90 %  

Finlands skogscentral 100 % 

 

Projekt för att främja anpassningen inom jord- och skogsbruket önskas framför allt inom följande mer 

exakta områden:  

 



Utnyttjande av information om väder- och klimatrisker i det praktiska arbetet inom jordbruket  

I Finland orsakar mycket olika väderfenomen skador inom skördeproduktionen och medför begränsningar 
och hotbilder för produktionsmöjligheterna. Kunskaper om i vilken utsträckning fenomenen är 
återkommande saknas dock inom den praktiska odlingen. I praktiken kan det även vara svårt att urskilja 
vilken betydelse vädret har i skadesituationer och identifiera de väderrisker som är väsentliga för 
verksamheten på den egna gården och utvecklingen av den. De väderfenomen som orsakar störst skada på 
huvudgrödorna har dock definierats i forskningsprojekt. Sannolikheten för fenomen som orsakar olika typer 
av skador har också fastställts för olika delar av Finland, och det finns även information om sannolikheten för 
dessa väderfenomen i framtiden. Informationen är utspridd i olika system och i ett sådant format att det är 
svårt för andra än forskarna själva att använda den. Informationen ska vidarebearbetas till ett sådant format 
att odlarna kan använda den. Geografisk information om riskerna behövs i beslutsprocesser som rör 
riskhantering, till exempel vid planering av investeringar och odling över olika tidsspann, när verksamheten 
anpassas till det föränderliga klimatet och till olika miljökrav. Geografisk information om väderriskerna på 
åkern skulle även kunna vara till hjälp när åkrar förvärvas och priset fastställs. Information behövs på 
motsvarande sätt även inom utbildningen, rådgivningen och arbetet med att utveckla nya, kommersiella 
produkter. Information om riskerna skulle göra det lättare för odlaren att bedöma nyttan med försäkringar. 
Geografisk information skulle kunna vara till nytta i utvecklingen av försäkringsprodukter, så att 
försäkringarna skulle kunna bygga på mer exakt information om skaderisken för objektet. 

Inom projektet produceras öppet material som innehåller geografisk information om förekomsten av 

skadliga väderfenomen och som har skräddarsytts för behoven inom åkerbruk. Projektet tar fram definitioner 

av skadliga fenomen. Riskerna ska presenteras tidsmässigt och lokalt och i form av en bedömning inför 

framtiden. Det öppna materialet med geografisk information inkluderar kartor över hur allmänt 

förekommande olika väderfenomen med negativ inverkan på skördeavkastningen är vid olika tidpunkter som 

är kritiska för vissa växter. Till väderfenomenen som ska kartläggas hör bl.a. torka, hagelskurar, stora 

mängder regn, ihållande regn, för höga temperaturer, för låg temperatur, frost, den korta 

vegetationsperioden och stormar.  

Projektet stöder genomförandet av ett informationsprogram.  

 

Utnyttjande av fjärranalysmaterial, utveckling av uppföljningen av skadeorganismer, 

bekämpningsmetoderna och experternas skadekompetens 

Uppföljningen av olika skadeorganismer och bekämpningsmetoderna för dem behöver utvecklas inom både 

jord- och skogsbruket. Med experternas skadekompetens avses bl.a. framförhållning, uppföljning, 

observation, förebyggande och genomförande av bekämpningsåtgärder som en del av det praktiska arbetet. 

Förutom uppföljning och bekämpning av spridningen, stamutvecklingen och förekomsten av nya 

skadeorganismer behövs även utveckling av odlarnas och skogsexperternas skadekompetens, riktad 

kommunikation och rådgivningstjänster. Som grund för precisionsodling skulle det behövas aktuell 

information om skiftenas skördepotential, skördeutvecklingen och skador på skörden samt verktyg för att 

identifiera växtarter. 

Projektet utreder och testar potentiella nya tekniska möjligheter i produktionen av information som 

beskriver riskerna inom markanvändningssektorn. Det kan handla om material med geografisk information 

och även om en anknytande prognosmodell. Med hjälp av olika fjärranalyser och beräknings- och 

analysmetoder som bygger på dem strävar man efter att skaffa och ta fram information om bl.a. utvecklingen 

av skördemängden, skador på växtligheten och identifiering av växtarter. Det kan till exempel finnas potential 

för informationsproduktion kring förebyggande av skador eller skapande av en lägesbild efter en naturskada. 



Förslag på processer för informationsproduktion och beräkning av hur kostnadseffektiv 

informationsproduktionen är ska läggas fram för metoder som har visat sig användbara. 

Projektet stöder genomförandet av ett informationsprogram.  

 

Förbättring av växters odlingssäkerhet under förhållanden som förändras till följd av klimatförändringen  

I Finland idkas växtodling under de nordligaste förhållandena på jordklotet. Långa dagar (på sommaren) 

kombineras med en kort vegetationsperiod och de varierande väderleksförhållanden som s.k. mellanklimat 

är förknippat med, även utanför vegetationsperioden. Växtförädlarnas resurser för att ta fram sorter som 

passar enbart dessa förhållanden är begränsade. Växtförädling är dock en väsentlig faktor som möjliggör 

anpassning till de föränderliga odlingsförhållanden som klimatförändringen för med sig.  

Anpassningen till kommande förhållanden inbegriper flera väderfaktorer och årstidsväxlingarna. 

Klimatförändringarna kan höja medeltemperaturen i Finland med upp till sex grader innan seklets slut. Hos 

oss blir temperaturökningen större på vintern än på sommaren. Temperaturökningen torkar ut marken till 

följd av den ökade avdunstningen. Torrast blir den på vårarna. I framtiden kan vi få mycket torra somrar upp 

till 2–3 gånger på tio år. För Finlands del bedöms regnmängden öka och skyfallen bli kraftigare genom det 

varmare klimatet. Förändringen är relativt sett större på vintern och i norr än på sommaren och i söder. Det 

kan regna i tillräcklig mängd men det sker sällan. Man ska alltså vara beredd på både torra och våta perioder, 

men även på kyla. Likaså ska man uppmärksamma väderleksförhållandenas konsekvenser – särskilt för 

jordmånen och förekomsten av växtskadegörare och djursjukdomar. Om dessa risker kan förebyggas skulle 

den längre vegetationsperioden kunna gynna finländskt jordbruk.  

Växtodlingens anpassning förbättras av att man för de finländska förhållandena kan välja mellan flera 

växtarter och sorter av dem samt av att det finns höstformer av arterna. Förädlingen ska sträva efter ett 

större utbud av växtarter och öka de nuvarande arternas odlingssäkerhet och anpassning till de kommande 

väderleksförhållandena.  

Projektet ska förbättra någon av de nuvarande huvudsakliga odlingsarternas förmåga att stå emot torka eller 

höga temperaturer (perioder av hetta), vinterhärdigheten hos höstformen av ett sädesslag eller en oljeväxt 

eller organisera experiment för utröna hur bra nya former/sorter av odlingsarter passar för Finland eller 

utveckla någon annan aspekt som är väsentlig för växtarternas/sorternas anpassning. 

  

Stödverktyg för ledning av jordbruksföretag i anpassningen till klimatförändringen och hanteringen av de 

förändringar som klimatförändringen medför  

Målet med anpassningen till klimatförändringen är förmåga att hantera de risker som hänför sig till 

klimatförändringen och anpassa verksamheten till förändringarna. En förutsättning för anpassning är att man 

identifierar följderna av förändringarna, hur allvarliga de är och sannolikheterna för dem. Det behövs även 

jämförelser mellan alternativa sätt att reagera och föregripande beslutsfattande i rätt tid.  

Det behövs praktiska verktyg som stöder ledningen av jordbruksföretag (och landsbygdsföretag) och som 

företaget kan använda för att studera förändringarna och deras konsekvenser för det egna företaget samt 

vilka hinder eller möjligheter som framtiden kan föra med sig. Det skulle också behövas vägledning kring hur 

man kan identifiera eventuella psykiska hinder, och det vore nödvändigt att minska den psykiska barlasten i 

anknytning till förändringen genom att tillhandahålla verktyg för framförhållning. Verktygen ska i mån av 

möjlighet använda den information som har samlats in inom jordbruksföretaget och de möjligheter som den 

digitala tekniken erbjuder.  



Projektet genererar information om hur riskhanteringen på lantgårdarna kan utnyttjas som redskap för 

anpassningen till klimatförändringen. Samtidigt skapas möjligheter för gårdarna att anpassa sig till de 

situationer som uppstår inom näringen till följd av åtgärder för att förebygga och hantera klimatförändringen.  

Projektet ska sammanställa de verktyg som redan används och ta fram nya verktyg för företagsledning (och 

riskhantering) som kan användas för att anpassa jordbruksföretags verksamhet när klimatet förändrar 

verksamhetsmiljön. Projektet ska åtminstone identifiera de centrala förändringsriktningar, resurser och 

processer som förändringen gäller, anpassningsåtgärderna och hindren. Verktygen ska skräddarsys separat 

för olika produktionsinriktningar, och det ska vara möjligt att utnyttja gårdens egna informationsresurser och 

digitala teknik för att underlätta organiseringen av gården och den kunskapsbaserade ledningen. Materialet 

bör även kunna användas i läroanstalter och rådgivning inom branschen. Verktygen ska finnas öppet 

tillgängliga på internet. 

 

  



Tema 5. Genomförande av ett informationsprogram inom 

markanvändningssektorn 
 

Projekten främjar följande åtgärder:  

- en starkare kunskapsbas inom markanvändningssektorn, utveckling av informationssystem och 

informationsprodukter; 

Informationsprogrammet för markanvändningssektorn innehåller en lista över åtgärder för att skaffa 

informationsmaterial inom markanvändningssektorn, utveckla användningen av detta och främja effektivt 

utnyttjande av materialet, inklusive informationsprodukter och informationstjänster samt modeller.  

Mer information om informationsprogrammet för markanvändningssektorn finns här (på finska): 

https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma/tieto-ohjelma  

Projekten kan beviljas finansiering till forskningsinstitut, utvecklingscommunityn för annan än ekonomisk 

verksamhet samt till företag för ekonomisk verksamhet i form av stöd enligt artikel 25 (till forsknings- och 

utvecklingsverksamhet) i gruppundantagsförordningen. 

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt som hänför sig till genomförandet av ett 

informationsprogram med cirka 3 000 000 euro.  

Stödnivåer: 

Forskningsinstitut 70 %  

Ekonomisk verksamhet, företag 50 % och små och medelstora företag 70 %  

- Stödformer: forskning och utveckling (artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen) 

Annan än ekonomisk verksamhet: 90 % 

Finlands skogscentral: 100 % 

 

Målet är att finansiera cirka 3-4 projekt. Projekt för att främja anpassningen inom jord- och skogsbruket 

önskas framför allt inom följande mer exakta områden:  

Projekt som syftar till utveckling och precisering av informationen om jordmånen:  

Otillräcklig information om jordmånen håller på att bli en begränsande faktor när det gäller de politiska 

åtgärderna och den ekonomiska utvecklingen i anknytning till hållbart jord- och skogsbruk. Utveckling av 

exaktheten och kvaliteten hos informationen om jordmånen har en nyckelposition när det gäller att uppnå 

klimatmålen inom markanvändningssektorn samt i jord- och skogsbrukets anpassning till klimatförändringen.  

Utveckling av exaktheten och kvaliteten hos informationen om jordmånen har en nyckelposition när det 

gäller att uppnå klimatmålen inom markanvändningssektorn. Information om jordmånen behövs för att 

precisera rapporteringen av utsläppen från marken, ge klimatåtgärderna rätt inriktning och anpassa praxisen 

inom jord- och skogsbruket till det föränderliga klimatet. Projekten som finansieras inom ramen för 

informationsprogrammet syftar till att utveckla ett faktaunderlag för både torvmarker och mineraljordar. Det 

har konstaterats att behovet är mest akut i fråga om torvmarker. Verksamheten inom de projekt som söks 

och de förväntade resultaten beskrivs nedan.   

https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma/tieto-ohjelma


 

Produktion av skiftesspecifik information om jordmånen  

Målet är att som en del av klimatplanen för markanvändningssektorn förbättra kunskapen om jordarter och 

jordmåner samt att bereda och följa upp jordbruks- och klimatpolitiska åtgärder. Ett effektivt uppfyllande av 

Finlands klimat- och jordbrukspolitiska mål förutsätter riktade åtgärder för olika jordarter, vilket innebär att 

det är nödvändigt med mer exakt, skiftesspecifik information om jordarten. Information om jordarten är inte 

bara viktig med tanke på klimatåtgärderna, utan även för ändamålsenlig inriktning på miljö- och 

vattenvårdsåtgärderna samt för att förbättra och följa upp åtgärdernas effektivitet.  

Klimatpolitiska åtgärder som gäller jordbruket ska beredas också på längre sikt. Enligt regeringsprogrammet 

ska Finland vara kolneutralt 2035 och kolnegativt mycket snart därefter. Enligt den gällande nationella 

klimatlagen ska det en gång per regeringsperiod beredas en klimatpolitisk plan på medellång sikt som ska 

innehålla de olika sektorernas åtgärder för att uppnå klimatmålen. Dessutom ska det en gång per 

regeringsperiod även beredas en nationell klimat- och energistrategi, som framför allt granskar 

minskningsåtgärder som hänför sig till markanvändningen. Beredningen av klimatplanen för 

markanvändningssektorn och uppdateringen av den klimatpolitiska planen på medellång sikt och den 

nationella klimat- och energistrategin har inletts. Samtliga av dessa ska inkludera kostnadseffektiva, 

godtagbara och användbara åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser inom jordbruket.  

En eller flera alternativa metoder utvecklas för att ta fram information om jordmånen med en sådan exakthet 

att informationen kan användas till exempel som en del av planeringen och verkställandet av 

jordbrukspolitiken eller i utsläppskalkylerna, framför allt i fråga om torvåkrar, men även för andra jordarter. 

Kostnaderna och tidtabellen för att producera information med de ovannämnda metoderna uppskattas. 

 Det befintliga materialets exakthet, användbarhet och utvecklingsbarhet i produktionen av täckande 

information om jordmånen. 

 Identifieringslösningar för torvskiften i andra relevanta EU-länder utreds. 

 Metoder och resultat från olika kartläggningar, utredningar och undersökningar beaktas, och deras 

användbarhet för att ta fram skiftesspecifik information om jordmånen studeras. 

 De befintliga definitionerna på torvmark och torvåker kartläggs och en definition skapas som är 

ändamålsenlig, användbar i ljuset av materialet och uppfyller IPCC:s kriterier när det gäller både 

torvlagrets tjocklek och kolhalten. 

 En metod utvecklas för att skilja mellan åkrar med tunt och tjockt torvlager. 

 Det görs en utredning av orsakerna till att torvåkrarnas totala areal skiljer sig åt i de gjorda 

undersökningarna och utredningarna och det befintliga materialet. 

 Projektet resulterar i ett material som kan användas för att verifiera jordmånen på åkerskiften.  

 Projektet resulterar även i en metod för att identifiera torvåkrar på det landsomfattande planet och 

ett material som kan användas för att förverkliga ett identifieringssystem för åkerskiften.  

 Önskemålet är att genomförandet sker genom omfattande samarbete mellan olika aktörer. 

 

Precisering av information om jordmånen för aktörernas bruk 

Målet är att utifrån informationsbehovet hos aktörer inom jord- och skogsbruk ta fram mer detaljerad 

information om jordmånen för både mineraljordar och torvmarker. Exempel på information som behövs är 

jordart, ytstenighet, stenighet under ytan, torvlagrets tjocklek, humuslagrets tjocklek och vattenhalt. Att 

samla in information om jordmånen enbart genom fältarbete är dyrt, så projekten ska söka efter metoder 

för att utnyttja teknologi för att ta fram tillförlitlig information. Åtgärderna som syftar till precisering av 



informationen om jordmånen och objekten för metodutvecklingen kan bestå av sammanslagning av 

referensmätningar i terrängen, utnyttjande av olika fjärrkartläggningsmetoder (bl.a. lågflygningsgeofysiskt 

material, LiDAR, optiska satellitbilder och radarsatellitbilder) samt moderna AI-applikationer, till exempel 

mönsterigenkänning och maskininlärning samt geofysisk metodutveckling. Bra referensmaterial, tolkning av 

de former som istiden har gett upphov till och automatisering av tolkningen samt AI-baserad datafusion med 

olika materialkällor kan till exempel på ett kostnadseffektivt sätt generera högklassigt material som aktörerna 

kan använda. Projektet resulterar i metoder för att producera preciserad information om jordmånen samt i 

preciserad information om jordmånen som kan användas av aktörerna. 

 

Biomassa binder kol:  

Projekten kan förbättra faktaunderlaget för estimering, kartläggning och modellering av biomassan som stöd 

för beslutsfattandet och verksamheten. Den här delen är starkt sammanlänkad med den del som rör 

utveckling av informationen om jordmånen. Delarna kompletterar varandra, eftersom storleken på kollagret 

i jordmånen och utvecklingen av detta beror på tillförseln av förna till jordmånen och på hur snabbt det 

organiska materialet bryts ned, eroderas och sköljs bort. Tillförseln av förna består under 

granskningsperioden av döda träd, avverkningsavfall som kvistar, barr, stammar och rötter samt förna från 

levande träd, som kvistar, löv, barr och fina rötter. 

Projekten kan utveckla och genomföra pilotprojekt gällande beräkning av kolbalansen i biomassan med 

avseende på skogstillgångarna och jordbruket. Projekten kan ta fram utgångsdata för beräkningar av 

kolbalansen på gårds- och skogshemmansnivå och till exempel till befintliga räknare eller räknare som är 

under utveckling samt utveckla metoder för att förverkliga dessa. Projekten kan utifrån odlingens skördenivå 

och växttäcket mäta och precisera de utsläpps- och bindningskoefficienter som i rapporteringen av 

växthusgaser används vid odling av ett- och fleråriga växter i mineraljord och mylla samt på torvmark. 

Projekten kan även utveckla användningen av satellitbildsmaterial i estimeringen av åkrarnas och skogarnas 

biomassa. När det gäller trädbiomassan kan man till exempel analysera skillnaden i biomassa mellan träd 

som växer i mineraljord och träd som växer på torvmark med hjälp av laseravläsningsmaterial. Projekten kan 

kartlägga och modellera skogsvegetationen så att informationen kan vara till nytta vid fastställandet av 

vegetationens och jordmånens andelar med avseende på utsläpp och sänkor. Genom en kartläggning av 

skogsvegetationen skulle man utifrån förändringarna i vegetationsregionerna även kunna utreda de växlingar 

som klimatförändringen medför och förutse framtidsutsikterna. Projekten kan utreda och täppa till 

kunskapsluckor när det gäller biomassan i trädbestånd och åkrar. Inom helheten kan man förbättra 

faktaunderlaget och kartmaterialet för planering av åtgärder inom skogsbruket, till exempel planering av 

grupper av sparträd, som skulle stödja både mångfalden och klimatåtgärderna. Det är viktigt att man inom 

projekten planerar den framtagna informationens användbarhet i den operativa verksamheten inom jord- 

och skogsbruket.  

Den utförligare informationen kan resultera i till exempel kartmaterial och applikationer. Man kan till 

exempel producera utgångsdata för gårdsspecifik beräkning av kolbalansen i trädbeståndet och jordmånen. 

Faktaunderlaget om kolinbindningen i trädbiomassan, åkerbiomassan och till exempel vegetationen och 

förnan har preciserats och kan användas av aktörerna och i rapporteringen av växthusgasutsläpp. 

Utgångsdata om den årliga tillväxtutvecklingen på skiftesnivå har med hjälp av satellitbilder producerats för 

jordbrukets behov.  

Aktörerna förbinder sig även att som en del av projektet delta i semantiskt arbete som syftar till att 

förenhetliga terminologin och begreppen inom markanvändningssektorn. 

 



Information som stöder anpassningen och riskbedömningen i det föränderliga klimatet:  

Jord- och skogsbrukets anpassning till klimatförändringen kan stödjas genom att utveckla 

informationssystemen inom markanvändningssektorn och förbättra informationsproduktionen.  

I den här delen främjar man beredskapen för och anpassningen till klimatförändringen inom jord- och 

skogsbruket genom att stärka faktaunderlaget och utifrån detta utveckla metoder och verktyg som 

skogsägare, jordbruksproducenter och andra aktörer kan använda för att i större utsträckning än tidigare 

beakta klimatrelaterade riskfaktorer i beslutsfattandet och hantera klimatrisker i verksamheten. Metoder för 

att bedöma, förutse och hantera skaderiskerna förbättrar beredskapen för de negativa effekterna av 

klimatförändringen.  

Projekten kan utreda och testa potentiella nya tekniska möjligheter i produktionen av information som 

beskriver riskerna inom markanvändningssektorn. Det kan handla om material med geografisk information 

och även om anknytande prognosmodeller. Förslag på processer för informationsproduktion och beräkning 

av hur kostnadseffektiv informationsproduktionen är ska läggas fram för metoder som har visat sig 

användbara. Inom den här delen kan man till exempel skapa (dynamiskt) geodatamaterial och 

prognosmodeller som beskriver klimatriskerna.  

Projekten förbättrar faktaunderlaget och utvecklar verksamhetsmodeller som utnyttjar den befintliga 

informationen om anpassningen och förädlar den för aktörernas bruk. Till exempel kan man med hjälp av 

fjärranalysmetoder skaffa information om utvecklingen av skördemängden, skador på vegetationen och 

identifiering av växtarter. Inom skogsbruket skulle till exempel skapandet av en kartnivå som visar risken för 

frost och som bygger på höjddata och topografisk information göra det lättare att i planeringen av 

avverkningar och skogsvårdsarbeten bli medveten om och bättre beakta riskabla områden. Inom projekten 

kan man till exempel utveckla markbrandsbekämpning som bygger på exakt information genom att utnyttja 

öppen skogsinformation och ta fram geodatabaserade modeller för brandbekämpning. När det gäller 

skogsskador skulle man kunna ta fram aktuell och exakt information om risken för rotröta som stöd för 

förnyelsen och vården av skogarna. Inom projekten skulle man på basis av informationssystem och 

kartläggningsmetoder kunna utveckla metoder för att utvärdera skicket hos det lägre vägnätet och 

privatvägarna och upprätthålla informationen om vägarnas skick. Detta skulle till exempel främja 

transportplaneringen inom jord- och skogsbruket samt det föregripande underhållet av vägarna. Resultatet 

kan till exempel vara ett verktyg för att i förväg fastställa information om vägarnas underhållsbehov.  

Den förbättrade informationen och verktygen hjälper skogsägare, jordbruksproducenter och andra aktörer 

att fatta bättre beslut. Beredskap för klimatriskerna tryggar även effektiviteten hos de dämpande åtgärderna 

och kollagren i framtiden. 

 

  



Bilaga 1. Projektplan 

Projektets rubrik och genomförare 
 

1. Projektets relevans och mål:  

a. Beskriv projektets huvudmål och de detaljerade målsättningarna 

b. Beskriv verksamhetens eller projektets inverkan på målsättningarna för användningen av 

anslaget för klimatåtgärder inom markanvändningssektorn (se utlysningen av ansökan) 

2. Genomförande av projektet 

a. Beskriv hur genomförandet av projektet har organiserats 

b. Beskriv kommunikations- och interaktionsplanen för projektet 

3. Projektets genomförare och arbetsfördelning 

a. Beskriv sakkunskapen hos de personer som deltar i verksamheten eller projektet och deras 

lämplighet för genomförandet av projektet 

b. Beskriv sakkunskapen hos organisationerna som deltar i projektet samt arbetsfördelningen 

och lämpligheten för genomförandet av projektet 

4. Projektets resultat och effekter 

a. Beskriv de förväntade resultaten och lösningarna 

b. Beskriv de direkta eller indirekta klimateffekter som eftersträvas med projektet samt 

tidsspannet för dem 

c. Beskriv projektets uppskattade effekter på ekonomin och sysselsättningen, de övriga sociala 

effekterna samt miljökonsekvenserna (inklusive konsekvenserna för vattendragen och 

mångfalden) 

5. Plan för hur resultaten av verksamheten eller projektet ska omsättas i praktiken 

a. Beskriv hur projektet inverkar på den praktiska verksamheten 

b. Beskriv hur projektresultaten omsätts i praktiken 

6. Projektets totala budget och finansieringsplan, inklusive projektets alla finansieringskällor 

 


