
Välfärd till Finland från  
natur-, jakt- och fisketjänster



naturen är den faktor som har störst 
dragningskraft inom turismen i Finland 
och den är en oskiljbar del av Finlandsbil-
den. turismen hör till de branscher som 
växer snabbast i världen. nationalparkerna 
är ett varumärke som alla känner igen – 
en garanti för fantastisk natur och god 
service.

Naturen ger finländarna och Finland 
livskraft. Forststyrelsens naturtjänster 
är kända för att sköta nationalparkerna 
och jakt- och fiskeområdena på statens 
marker. Den påverkan som vårt arbete 
har på samhället har på senare år vuxit 
betydligt.

nationalparkernas ståtliga landskap 
och säkra leder inspirerar till utflyk-
ter i naturen. Våra fiske- och jakt-

tjänster upprätthåller den fina traditionen 
med fiske och jakt i vildmarken. Vi erbjuder 
mångsidiga möjligheter till frivilligverksam-
het, vilket ökar gemenskapen och sparar på 
statens tillgångar. naturen hjälper invand-
rare att integreras, arbetslösa att aktivera 
sig och personer som hotas av utslagning 
att förbättra sin självkänsla. 

Ett besök i nationalparken 
motsvarar en motionssedel 
på över 200 euro
NaturvaNdrares bedömNiNg av de 
gyNNsamma effekterNa på hälsaN.

1 euro från staten till 
nationalparkerna = 10 euro 
till den lokala ekonomin

Fler än 2 500 frivilliga slet 
för nationalegendomens skull 
frivilligarbetare gjorde 18 årsverkeN  
för NatureN, jaktiNtresset och kultur
arvet 2013.
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Nya öppningar,  
nya möjligheter
naturtjänster har anförtrotts skötseln av 
skanslandet som ligger invid sveaborg 
och som öppnas för allmänheten 2016. 
tillsammans med våra samarbetspartners 
i den privata sektorn vill vi göra ön till 
ett betydande naturturistmål, endast 10 
minuter från Helsingfors centrum. rase-
borgs slott i Västra nyland är en av de 
värdefulla kulturobjekt som vi utvecklar 
till en levande plats för olika evenemang. 

Vi samordnar också samarbetet mellan 
samtliga aktörer inom Kvarkens världs-
arvsområde.
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Hela Finland är med
Naturtjänster är en del av affärsverket 
Forststyrelsen, men samtidigt en aktör 
inom den offentliga förvaltningen, det 
vill säga en statlig aktör. Vi förfogar över 
7,1 miljoner hektar statliga mark- och 
vattenområden. 

V i sköter nationalparker, andra 
skyddsområden samt statliga vilt- 
och fiskeområden. Våra jakt- och 

fiskeövervakare ser till att lagen följs.

Fler än 2 miljoner besök  
i nationalparkerna och  
1 miljon i naturumen
fiNlaNds Nya NaturceNtrum haltia är 
porteN till alla våra NatioNalparker.

1 fånge bort från fängelse
spiralen = en inbesparing  
på 1 miljon euro 
ca. 50 årsverkeN fåNgarbete iNom 
NaturtjäNsterNa. arbete som utförs i 
NatureN är mycket rehabiliteraNde och 
kaN leda bort fråN fäNgelsespiraleN.

Vi sysselsätter folk i alla åldrar, från 
skärgårdshavet till fjällen, från Kvarken 
till Koli. Vi anställer säsongsarbetare, 
sysselsätter ungdomar och erbjuder också 
arbete till fångar vid öppna anstalter.

Finansieringen av Forststyrelsens 
naturtjänster 2013
miljömiNisteriet............................. 33,4 miljoNer €
iNkomstfiNaNsieriNg (främst jakt och 
fisketillståNd) ................................ 10,5 miljoNer €
jord och skogsbruksmiNisteriet .. 6,8 miljoNer €
arbets och NäriNgsmiNisteriet.... 2,5 miljoNer €
justitiemiNisteriet ........................... 0,8 miljoNer €
euprojektfiNaNsieriNg ................. 4,6 miljoNer €
övrig fiNaNsieriNg .......................... 3,2 miljoNer €
Sammanlagt ......................... 61,8 miljoner €

EUfinansieringen i  
våra projekt har mer än 
fördubblats 2010–2014
fråN 2,1 miljoNer euro till 5,2  
miljoNer euro.

I Skärgårdshavet utvecklar vi Örö från ett kustfort  
till ett centrum för naturturism

lokala entreprenörer och natur turism-
företagare gynnas av naturtjänst erna.  
med statens finansiering producerar vi  
bastjänster inom friluftsliv, såsom 7 000 km 
av leder. med hjälp av projektfinansiering 
stärker vi landskapens naturturism till-
sammans med andra aktörer. Vi utnyttjar 
också aktivt eu-finansiering för bevaran-
det av hotade arter och naturtyper.
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Forstst yrelsen, naturtjästerwww.metsa .Fiwww.utinaturen.FiBilder / Forststyrelsen. PärmBilder: Kirsi uKKonen, aKu aHlHolm, jari Kostet,  

tea KarVinen. BaKPärm: marKo HaaPaleHto.500 sterweKo Painotuote oy, HelsingFors 2014.

Inkomster  
från naturen 
•Varje euro av de skattepengar som 
staten investerar i nationalparkernas 
tjänster, återvänder tiofalt till den  
lokala ekonomin.
•Varje euro som betalas in för jakt- och 
fisketillstånd gynnar regionen sjufalt.
•Varumärket Finland stärks och vårt land 
får fler turister.

Hälsa  
från naturen
•under utflykter i nationalparkerna och 
under jaktturer minskar stressen och 
konditionen blir bättre: det promeneras 
årligen cirka 34 miljoner kilometer, det  
vill säga 850 varv runt jorden, i national-
parkerna. småviltsjägare vandrar i sin tur 
ca 10 km i terrängen dagligen.
• leder som är lätta att följa, bra skylt-
ning och webbtjänster leder människor i 
alla åldrar ut på naturutflykter.

Luonto työllistää ja liikuttaa
Framtid  
från naturen
•Våra fina tjänster för barnfamiljer, 
inlärningsmiljöer för skolor och syssel-
sättningsplatser för ungdomar lockar 
kommande generationer ut i naturen.
•det aktiva naturvårdsarbetet bevarar 
den finska naturrikedomen som en del  
av naturens mångfald på jorden.
•med de tillståndsavgifter som jägarna 
betalat har man under senare år förbättrat 
viltets levnadsvillkor på tusentals hektar.

www.metsa.fi – information om arbetet inom Forststyrelsens naturtjänster
www.utflyktskarta.fi – karttjänst över statens utflyktsmål samt jakt- och fiskeställen
www.eräluvat.fi – fiske-, jakt- och terrängkörningtillstånd på statens marker
www.haltia.com – Finlands naturcentrum Haltia: hela den finska naturen under samma tak

– en omfattande serviceportal  
om skydds- och utflyktsområden  
för den som rör sig i naturen


