
Växthusgaser 2007

Växthusgasutsläppen år 2007 ungefär 10 procent över Kyoto-målet

Enligt den preliminära beräkningen som levereras till Europeiska kommissionen den 15 januari uppgick
växthusgasutsläppen år 2007 till 78,5 miljoner ton koldioxid, vilket är ungefär 2 procent mindre än utsläppen
året innan. Utsläppen år 2007 överskrider med drygt 10 procent målet för Kyotoprotokollets åtagandeperiod
(2008–2012) som inleddes år 2008. Finlands utsläpp har också under de senaste fem rapporteringsåren varit i
genomsnitt närmare 7,5 miljoner ton, dvs. 10 procent över den tillåtna utsläppsnivån (71 miljoner ton) enligt
Kyotoprotokollet. De årliga variationerna i utsläppen har varit stora. Variationerna har särskilt berott på tillgången
på vattenkraft på den nordiska elmarknaden, importen av el från Ryssland samt den årliga strukturen och volymen
när det gäller den inhemska energiproduktionen.

Hela rapporteringen för år 2007

Figur 1. Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990 - 2007 i förhållande till utsläppsmålet enligt
Kyotoprotokollet (miljoner t CO2-ekv.)

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 12.12.2008
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Tabell 1. Finlands växthusgasutsläpp (miljoner t CO2-ekv.) exkl. sektorn markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk (se tabell 2). Utsläpp angivna i motsvarande ton koldioxid.

Utsläppsklass
TotaltAvfallJordbrukAnvändning

av
lösningsmedel
och övriga
produkter

F-gaserIndustripro-
cesser
(exkl.
F-gaser)

Övrig
energi

SamfärdselTillverknings-
industri och
byggande

EnergiindustriÅr

70,873,987,130,180,094,919,1912,7913,4119,191990
68,664,026,680,170,074,548,8612,4512,9018,961991
67,204,046,210,160,044,278,9812,3912,3818,731992
69,214,046,230,150,034,318,5611,9412,4921,471993
74,633,986,220,150,044,528,2212,3112,7926,401994
71,233,936,320,140,104,477,7912,1312,2224,121995
77,153,856,220,140,154,807,9412,1212,1129,831996
75,673,756,210,140,244,997,8812,7412,2727,441997
72,143,606,060,140,304,858,1512,9211,9424,181998
71,513,525,930,140,404,927,8613,1611,9223,671999
69,553,325,970,120,584,927,5013,0911,9322,122000
74,753,195,850,120,734,917,7113,2411,4727,512001
76,832,985,830,110,534,857,6413,4611,1730,262002
84,532,805,750,100,715,177,5813,6911,5337,192003
80,492,675,620,110,735,457,2814,0711,6332,942004
68,782,465,600,110,895,336,9714,1411,3121,972005
79,952,525,590,100,805,316,8114,3511,5632,902006
78,532,435,530,100,935,776,7314,7511,5830,712007

Tabell 2. Utsläpp och upptag inom sektornmarkanvändning, förändradmarkanvändning och skogsbruk
i Finland (miljoner t CO2–ekv.). Utsläpp och upptag angivna i motsvarande ton koldioxid.

Utsläppsklass1

TotaltTräprodukterFält för torv- produktionGräsområdenOdlingsmarkerSkogarÅr
-17,77-0,951,08-2,137,41-23,191990
-31,500,311,10-0,835,61-37,681991
-26,22-0,221,14-1,075,44-31,501992
-24,15-0,091,16-0,605,43-30,041993
-17,27-0,761,20-0,135,24-22,821994
-16,56-0,871,21-0,686,90-23,121995
-25,71-1,051,25-0,887,13-32,161996
-19,70-2,121,29-0,576,70-24,991997
-16,59-1,771,320,096,13-22,371998
-18,53-2,041,340,965,80-24,591999
-18,42-1,271,371,925,28-25,712000
-21,50-0,311,372,425,09-30,062001
-22,50-0,441,352,154,62-30,182002
-22,51-0,891,352,664,17-29,802003
-23,31-0,831,423,013,86-30,772004
-28,30-0,341,413,443,55-36,362005
-32,21-0,391,404,243,24-40,692006
-25,29-1,221,364,063,33-32,812007

1) Utsläpp är positiva siffror, upptag negativa
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Växthusgasutsläppen år 2007 ungefär 10 procent över Kyoto-målet
Enligt den preliminära beräkningen som levereras till Europeiska kommissionen den 15 januari uppgick
växthusgasutsläppen år 2007 till 78,5 miljoner ton koldioxid, vilket är ungefär 2 procent mindre än utsläppen
året innan. Utsläppen år 2007 överskrider med drygt 10 procent målet för Kyotoprotokollets åtagandeperiod
(2008–2012) som inleddes år 2008. Finlands utsläpp har också under de senaste fem rapporteringsåren varit i
genomsnitt närmare 7,5 miljoner ton, dvs. 10 procent över den tillåtna utsläppsnivån (71 miljoner ton) enligt
Kyotoprotokollet. De årliga variationerna i utsläppen har varit stora. Variationerna har särskilt berott på tillgången
på vattenkraft på den nordiska elmarknaden, importen av el från Ryssland samt den årliga strukturen och
volymen när det gäller den inhemska energiproduktionen.

I klimat- och energistrategin uppskattas Finland behöva mer utsläppsenheter under Kyoto-perioden för att uppnå
åtagandenivån. Detta kan åstadkommas med att använda de mekanismer som Kyotoprotokollet erbjuder och
sänkor vid skogsvård. Mekanismen för en ren utveckling ger Finland möjlighet att minska utsläpp genom att
genomföra olika projekt för minskning av utsläpp i u-länder och gemensamt genomförande genom att utföra
projekt i andra industriländer (i praktiken närmast i länder med övergångsekonomi). Den största betydelsen i
strategin har EG:s interna utsläppshandel, med hjälp av vilken man försöker så kostnadseffektivt som möjligt
uppnå utsläppsmålen inom den s.k. utsläppshandelssektorn. Utanför utsläppshandelssektorn (trafik, lantbruk,
avfallshantering, uppvärmning av hus) uppskattar man kostnadseffektivt kunna minska utsläppen, men den
uppskattade potentialen för minskning är betydligt mindre.

Utsläppen inom energisektorn, som är den dominerande utsläppssektorn, minskade år 2007 med något under
3 procent från utsläppsnivån år 2006. Användningen av fossila bränslen inom el- och värmeproduktionen
minskade med ungefär 10 procent. Användningen av stenkol minskade mest, dvs. med ungefär 14 procent.
Minskningen av den totala utsläppsnivån inom energisektorn var ändå liten, eftersom användningen av torv
ökade med 9 procent. Inom el- och värmeproduktionen var den andel energi som produceras med förnybar
energi på samma nivå som året innan. Totalförbrukningen av primärenergi minskade något.

År 2007 minskade utsläppen inom lantbrukssektorn med ungefär en procent och inom avfallssektorn med drygt
3 procent från år 2006. Allt som allt har lantbrukssektorns utsläpp minskat med 22 procent från år 1990 och
avfallssektorns med nästan 39 procent. Exaktheten för beräkningen av utsläppen inom avfallssektorn har
förbättrats jämfört med den föregående rapporteringen eftersom uppgifter om sammansättningen av kommunalt
avfall har uppdaterats. Industrins processutsläpp har ökat med 34 procent från år 1990.

Inom sektorn markanvändning, förändradmarkanvändning och skogsbrukminskade de sänkor som rapporteras
med en femtedel år 2007, dvs. med omkring 7 miljoner ton jämfört med år 2006. Detta beror i huvudsak på
större avverkningsvolymer än tidigare år. År 2007 var de kommersiella avverkningarna rekordhöga, nästan 58
miljoner kubikmeter. Skogsindustrin ersatte det importerade virket med att öka användningen av inhemskt
virke. Avverkning av rundvirke ökade i Finland med 18 procent och avverkning av massaved med 10 procent.
Sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsindustri i Finland är som helhet en betydande
sänka, även om utsläpp från jordmån i dikade torvåkrar och skogar är betydande.Under Kyotos åtagandeperiod
kan sänkor utnyttjas bara i begränsad utsträckning.
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Tabeller

Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990–20007 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass.
Utsläppsklass

Totalt utan
markanvändning,
förändrad
markanvändning
och skogsbruk

TotaltMarkanvändning,
förändrad
markanvändning
och skogsbruk1

AvfallJordbrukAnvändning
av
lösningsmedel
och övriga
produkter

Industri
Processer

EnergiÅr

70,9053,10-17,804,007,100,205,0054,601990
68,7037,20-31,504,006,700,204,6053,201991
67,2041,00-26,204,006,200,204,3052,501992
69,2045,10-24,104,006,200,204,3054,501993
74,6057,30-17,304,006,200,104,6059,701994
71,2054,60-16,603,906,300,104,6056,301995
77,0051,30-25,703,806,200,104,9062,001996
75,6055,90-19,703,806,200,105,2060,301997
72,2055,60-16,603,606,100,105,2057,201998
71,4052,90-18,503,505,900,105,3056,601999
69,5051,10-18,403,306,000,105,5054,602000
74,7053,20-21,503,205,900,105,6059,902001
76,8054,30-22,503,005,800,105,4062,502002
84,5062,00-22,502,805,700,105,9070,002003
80,5057,20-23,302,705,600,106,2065,902004
68,8040,50-28,302,505,600,106,2054,402005
79,9047,70-32,202,505,600,106,1065,602006
78,5053,20-25,302,405,500,106,7063,802007

1) Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp
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Tabell 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990, 1995–2007 (miljoner t CO2-ekv.).i
ÅrUtsläppsklass

20072006200520042003200220012000199919981997199619951990
27,1529,4118,6629,4033,6426,8624,3819,0020,3320,9224,3526,5221,0516,45Offentlig el- 

och 
värmeproduction

2,862,732,642,792,802,732,532,552,682,642,512,772,562,26Oljeraffinering
0,350,400,390,420,390,360,320,350,420,380,340,300,320,35Tillverkning av fasta 

bränslen och övrig 
energiindustri

11,4111,3811,1211,4311,3410,9811,2811,7211,7211,7412,0711,9212,0413,23Energiproduktion inom 
industri och byggande

14,0413,6713,4813,4513,1012,9112,7112,5912,6812,4812,3311,7411,7712,52Samfärdsel
4,945,035,155,385,445,605,665,465,835,925,825,815,707,04Uppvärmning av byggnader 

samt fiskerinäring, 
lant- och skogsbruk

4,273,873,703,943,763,513,613,553,563,473,543,323,003,24Industriprocesser
0,140,110,130,120,120,130,120,130,130,150,200,160,180,23Diffusa utsläpp av bränslen
0,060,060,060,060,060,070,070,070,070,070,070,080,080,12Användning av 

lösningsmedel och övriga 
produkter

1,061,041,091,151,351,261,261,271,231,391,141,231,201,19Övrig andvändning 
av bränslen

-25,51-32,44-28,53-23,53-22,72-22,71-21,72-18,63-18,74-16,80-19,90-25,90-16,74-17,96Markanvändning, 
förändrad markanvändning 
och skogsbruk1

40,7735,2827,9044,6049,2941,6940,2438,0639,9242,3642,4937,9541,1338,66Totalt
66,2967,7256,4368,1372,0164,4061,9656,6958,6659,1662,3863,8657,8856,62Totalt utan 

Markanvändning, 
förändrad markanvändning 
och skogsbruk 

1) Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp
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Tabell 3. Utsläpp av metan i Finland 1990, 1995–2007 (1000 t) efter utsläppsklass
ÅrUtsläppsklass

20072006200520042003200220012000199919981997199619951990
1,11,21,01,21,31,20,90,70,80,80,80,70,60,4Energiindustri
0,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,6Industri och 

byggande
2,12,22,42,62,82,93,03,23,43,53,63,73,94,7Samfärdsel

74,375,475,475,976,978,277,979,079,180,482,281,180,791,9Husdjurens 
matsmältning

13,513,513,212,912,912,612,012,312,212,312,511,811,710,9Gödsel 
hantering

98,1102,8100,0110,2116,8125,4135,8142,1151,7155,2162,4166,7170,9173,5Avstjälpnins- 
platser

6,36,36,26,46,36,46,26,36,46,66,76,87,07,3Rening av 
avloppsvatten

0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,3Uppvrämning av 
servic 
byggnader

8,58,68,48,58,68,68,58,28,48,68,58,58,17,8Upvärmning av 
bosta 
sbyggnader

0,50,50,50,50,50,50,50,40,40,50,40,40,40,6Användning av 
bränslen i 
fiskerinäring, 
lant- och 
skogsbruk

2,42,63,12,62,92,73,22,62,83,53,43,93,80,5Diffusa 
utsläpp av
bränslen

0,40,40,40,50,40,50,50,50,50,50,40,50,50,2Industri-
processer

0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1Övriga användning
av bränslen

6,16,46,36,46,06,06,16,06,05,95,85,65,44,8Markanvändning,
förendrad
markanvändning
och skogsbruk

3,33,03,02,72,62,52,42,32,22,01,91,91,71,0Kompostering
217,6224,0220,9231,4239,2248,6258,0264,6274,9280,6289,7292,8295,8304,9Totalt
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Tabell 4. Dikväveoxidutsläpp i Finland 1990, 1995–2007 (1000 t) efter utsläppsklass
ÅrUtsläppsklass

20072006200520042003200220012000199919981997199619951990
1,01,10,81,01,10,90,80,70,70,70,70,70,60,4Energyindustri
0,50,50,50,60,60,60,60,60,60,60,60,60,50,6Industri och byggande
2,12,02,01,81,71,61,51,41,31,21,11,00,90,6Samfärdsel
4,84,65,24,84,54,34,24,44,34,44,74,74,75,3Industrieprocesser
0,10,10,20,10,10,10,20,20,20,20,20,20,20,2Användning av lösningsmedel 

och övriga produkter
1,61,71,61,61,71,71,71,81,81,91,91,91,82,1Gödsel hantering

10,310,310,410,510,810,911,111,311,111,411,711,912,313,9Odlingsmark
0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5Avfall
0,20,20,20,20,20,20,20,20,30,30,30,30,20,3Uppvärmning av byggnader 

samt fiskerinäring, lant- 
och skogsbruk

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0Diffusa utsläpp av bränslen1

0,90,90,91,01,11,01,01,01,11,11,21,21,21,4Övriga utsläpp
0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,20,20,3Markanvändning, 

förändrad markanvändning och 
skogsbruk

22,422,422,722,622,622,322,122,422,222,623,123,223,325,6Totalt
1) Symboliseringen 0,0 betyder att strorhetens talvärde är mindre än hälften av den användna måttenheten.

Tabell 5. Utsläpp av F-gaser i Finland 1990–2007 (1000 t CO2-ekv.)
TotaltSvavelhexafluoridPFC-föreningarHFC-föreningarÅr
94,594,40,10,0111990
67,567,30,10,11991
36,836,60,10,11992
33,833,60,10,11993
41,534,90,16,51994
98,068,50,129,31995
149,772,20,277,31996
243,976,00,2167,81997
298,653,20,2245,21998
398,552,028,0318,61999
575,751,522,5501,72000
732,055,020,1656,92001
528,151,313,4463,42002
708,641,714,9652,12003
730,523,212,2695,12004
893,219,69,9863,82005
803,540,415,4747,72006
934,922,68,4903,92007

1) Symboliseringen 0,0 betyder att storhetens talvärde är mindre än hälften av den användna måttenheten
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Figurer
Figur 1. Växthusgasutsläpp efter sektor år 2007 (%)

Figur 2. Växthusgasutsläpp åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.)
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Figur 3. Växthusgasutsläpp inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.)

Figur 4. Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990 - 2007 i förhållande till utsläppsmålet enligt
Kyotoprotokollet (miljoner t CO2-ekv.)

10



Miljö och naturresurser 2009

Förfrågningar

(09) 1734 3543Riitta Pipatti
(09) 1734 3528Tuija Lapveteläinen

Ansvarig statistikdirektör:
Leena Storgårds

Sähköpostiosoite

www.stat.fi

ISSN 1796-0479Statistikcentralen, försäljning
= Finlands officiella statistikPB 4C
ISSN 1797-6057 (pdf)00022 STATISTIKCENTRALEN
ISBN 978-952-467-942-8 (pdf)tfn (09) 1734 2011

fax (09) 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi


