Förnybara naturresurser
– en livskraftig natur
		
ger mat och välbefinnande
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Bästa läsare!
Denna nya strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltnings
område beskriver de strategiska mål som styr hela förvaltningsområdets
arbete till de finska konsumenternas bästa samt för att bevara vår livskraftiga landsbygd och rika och varierande natur.
Att nyttja förnybara naturresurser på ett hållbart sätt är en av hörnstenarna när det gäller mänsklighetens och miljöns välbefinnande. På lång
sikt är det endast de förnybara naturresurserna som vi kan ty oss till
i världen. I Finland har vi en lång tradition på detta område, men det
återstår också mycket att göra.
Även råvarorna till den mat vi äter har sitt ursprung i naturen. Ju renare natur, desto tryggare mat.
I detta hänseende ligger Finland bra till. En konkurrensstrak livsmedelskedja fungerar också på ett
ansvarsfullt sätt.
Förnybara naturresurser används på allt fler sätt. Användningssätten utvecklas också hela tiden,
i synnerhet på grund av ny teknologi. Ministeriets förvaltningsområde bidrar starkt till bioekonomins uppsving.
Strategin berör och är gjord för oss alla. Därför har den fått namnet ”Förnybara naturresurser
– en livskraftig natur ger mat och välbefinnande”. Vi inför strategin enligt statsförvaltningens
gemensamma värdegrund, dvs. med mod och högt värde på maten och naturresurserna samt stark
sakkunskap.
Helsingfors den 23 maj 2012

Jari Koskinen
jord- och skogsbruksminister

Verksamhetsidé
Vi tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning
av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och
välbefinnande som bygger på dessa.
Vår uppgift är att se till att
F
F
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primärproduktionen och förädlingen av livsmedel fortsätter i Finland
vi har trygga livsmedel, bra konsumentskydd och att djuren har god hälsa
och mår bra
vi nyttjar åkrar, skogar, vatten samt fisk- och viltbestånd på ett hållbart sätt 		
som också ger de kommande generationerna möjlighet att njuta av dem

Vi skapar förutsättningar för
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en bioekonomi som bygger på en hållbar användning av förnybara naturresurser
utveckling av jordbruket
rekreationsanvändning av naturen
företagande
landsbygdens välbefinnande

Vi ökar välmående genom att bidra till
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innovationer
kunnande			
kultur och upplevelser som bygger på förnybara naturresurser och en ren,
rik och varierande natur
riskhantering

Vision
Finland är ett konkurrenskraftigt föregångsland för
en ansvarsfullt fungerande livsmedelskedja och
hållbar bioekonomi
Vårt mål är att
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Finland är ett internationellt föregångsland som nyttjar förnybara naturresurser på ett ansvarsfullt och konkurrenskraftigt sätt
livsmedelskedjan är konkurrensstark, möter konsumenternas behov och
fungerar på ett ansvarsfullt sätt såväl på det nationella som på det globala 		
planet
livsmedelssäkerheten ligger på toppnivå i världen

Värden
Vi agerar med mod enligt statsförvaltningens gemensamma värdegrund och
värdesätter maten och naturresurserna.
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Strategiska mål
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Åkrar, skogar, vatten, husdjur, fisk- och viltbestånd är vitala och produktiva
Konkurrenskraften i näringar som bygger på förnybara naturresurser blir
starkare och värdet av produktionen växer
Konsumenten kan lita på att livsmedelskedjan fungerar ansvarsfullt
Geografisk information är brett tillgänglig för samhällets behov
Landsbygden är en livskraftig, trivsam och fungerande företags- och
boendemiljö
Vi har en öppen, serviceinriktad och effektiv förvaltning som arbetar i nätverk
Personalen är kompetent och mår bra
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