
Natur-, jakt- och fisketjänster 2015–2016 
Rikedom i och från naturen



Natur-, jakt- och fisketjänster  
bringar välfärd till Finland 
Forststyrelsens Naturtjänster är kända 
för att vi sköter nationalparkerna samt 
producerar jakt- och fisketjänster på 
statens marker. 

V i har traditionellt också varit 
brobyggare i skogstvister. Det har 
redan länge rått skogsfred som 

garanterat skogsindustrins verksamhets-
förutsättningar. 

Vi har också varit en internationell 
föregångare i samarbetet med Finlands 
ursprungsfolk samerna för att bevara 
deras kultur. 

Vårt arbete har även annars fått större 
betydelse i det finländska samhället. 
Numera bidrar vi i hög grad till turistin-
dustrins utveckling, folkhälsan och även 
fångars återanpassning till samhället. 

Finland har direkt nytta av vårt arbete, 
vilket syns både i euro och i form av 
arbetsplatser. Till exempel 2015 ökade 
antalet besök i nationalparkerna med hela 
15 % jämfört med året innan. Besökens 
effekter på den lokala ekonomin steg 
till rekordhöga nästan 142 miljoner euro, 
vilket bidrog till fler arbetsplatser inom 
den privata sektorn. Samtidigt stärktes 

Finlands varumärke som ett rent, vackert 
och tryggt resmål. 

Även många EU-finansierade projekt 
ger sysselsättning i landskapen. Exempelvis 
projektet Myrmarknät-LIFE, som avslu-
tades i början av 2015, sysselsatte lokala 
entreprenörer motsvarande 90 årsverken. 
Gemensamma projekt leder också till fler 
partnerskap. Naturtjänsterna samordnar 
till exempel det mest omfattande miljöpro-
jektet i Finlands EU-historia, där vi förbätt-
rar tillståndet i insjöarna för 20 miljoner 
euro tillsammans med olika aktörer. 

Den indirekta nyttan av vårt arbete 
syns bra i det sätt på vilket medborgarna 
upplever hälsonyttan av att röra sig i 

naturen. Redan en utflykt eller jakttur är 
enligt besökarnas egna bedömningar värd 
över 200 euro. 

Det statsfinansiella läget är utmanande 
även för Naturtjänsterna. År 2015 mins-
kade Naturtjänsternas personal med över 
hundra årsverken. Ändå nåddes och i flera 
avseenden överskreds de effektivitets-, 
avkastnings- och kvalitetsmål som riksda-
gen och ministerierna satt upp. 

Den nya lagen om Forststyrelsen trädde 
i kraft i april 2016. Naturtjänsterna fick 
en ny men välbekant partner i det bolag 
som ansvarar för skogsbruket. Vidsträckta 
områden överfördes från Naturtjänsterna 
till affärsverksamheten, men i övrigt med-
för lagparagraferna inga stora förändringar. 

Naturtjänsterna fortsätter sitt resultat-
rika arbete som en del av Forststyrelsen 
under jord- och skogsbruksministeriets 
samt miljöministeriets direkta resultat-
styrning samt riksdagens tillsyn. Statens 
budgetmedel styrs sålunda liksom tidigare 
till ändamål som utvecklar nationens 
välfärd, och olika mål samordnas i skötseln 
av statens jord- och vattenegendom. 

Medborgarnas aktivitet i samband med 
beredningen av lagen om Forststyrelsen 
visade att finländarna verkligen bryr sig 
om naturen och vad som händer med vår 
nationalförmögenhet. Finländarna förstår 
att den välfärd som vår gemensamma 
natur genererar är mer än enbart ekono-
miskt utnyttjande av naturresurserna.

Rauno Väisänen, natuRtjänstdiRektöR
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Det arbete som Forststyrelsens Natur-
tjänster utförde 2015 gav goda resultat 
på alla delområden och överallt i Finland.  

N atur-, jakt- och fisketjänsterna är 
en del av Forststyrelsens offentliga 
förvaltningsuppgifter, som sköts 

av en separat enhet under riksdagens 
samt jord- och skogsbruksministeriets och 
miljöministeriets styrning. 

Vi sköter nationalparker och andra 
skyddsområden och ansvarar för jakten 
och fisket på statens områden. Våra jakt- 
och fiskeövervakare ser till att lagarna följs.

Vi sysselsätter människor överallt i 
Finland. Även lokala entreprenörer och 

Vi utvecklade servicen för kinesiska besökare  
i bland annat Noux och Urho Kekkonens  
nationalparker.  ANNA HAUKK A / FORSTST YRELSEN

Över 2,6 miljoner besök  
i nationalparkerna 2015 
nationalpaRkeRnas effekteR på den lokala 
ekonomin uppgåR till 141,5 miljoneR euRo

och tusentals frivilliga värdefull syssel-
sättning som hjälper naturen. 

Med statens budgetfinansiering 
producerar vi friluftstjänster såsom 7 000 
km naturleder. Med projektfinansiering 
främjar vi tillsammans med våra partner 
möjligheter till motion i naturen för alla 
och naturturismföretagens verksam-
hetsmöjligheter. Bland projekten är det 
riksomfattande Rohkeasti luontoon 
(”modigt ut i naturen”) samt regionala 
projekt i Bottenhavet, Uleåborgstrakten 
och Savolax. Kvarkens världsarvsområde 
firar år 2016 sitt 10-årsjubileum med en 
ny infostuga och bryggor samt 12 nya, 
certifierade världsarvsguider. 

Det naturskyddsarbete som Natur-
tjänsterna utför och samordnar spelar en 
viktig roll för hur Finland förmår uppfylla 
sina internationella naturskyddsförplik-
telser. Tack vare vår högklassiga expertis 
och vår fungerande projektförvaltning 
har vi nu fått EU-finansiering för skydd av 
bland annat saimenvikaren och hotade 
naturtyper.

Ett jakt- eller fisketillstånd 
gav 233 euro till landskapen 
de som jagaR och fiskaR på statens omRåden 
tillföRde den lokala ekonomin 39,3 
miljoneR euRo 2015

Resultat i hela landet
Över 167 000 besökare njöt av naturen i Koli nationalpark och tillförde den lokala ekonomin 17,7 miljoner euro 2015. TEA K ARVINEN / FORSTST YRELSEN

naturturismföretag har nytta av Natur-
tjänsterna. 

Dessutom kan vi erbjuda fångar i öppna 
anstalter nyttigt arbete (55 årsverken 2015) 



Bättre service,  
kostnads effektivt 
naturskydd
Vi vårdar Finlands natur och kulturarvs-
objekt samt förbättrar miljömedveten-
heten. Med skattemedel erbjuder vi god 
basservice för friluftsliv samt jakt- och 
fisketurer och skapar verksamhetsförut-
sättningar för naturturismföretag. 

M ålsättningarna som riksdagen 
och ministerierna satt upp 
uppnåddes väl. Nedan några 

plock ur de viktigaste resultaten 2015 och 
verksamheten 2016. 

Naturturismen och kulturarvet  
gagnar varandra 
Vi fortsätter att utveckla servicen för 
allmänheten på Örö i Skärgårdshavets 
nationalpark samt Skanslandet och Kungs-

Nipsippan är akut hotad och behöver solstekta 
åssluttningar som iståndsätts inom ramen för 
projektet Ljus & Eld LIFE.

24 000 personer bekantade sig med Örö när ön öppnades för allmänheten. Ön sysselsätter 20–30 personer året runt. JOUKO HÖGMANDER / FORSTST YRELSEN

holmen utanför Helsingfors som tidigare 
varit i försvarsmaktens användning. Örö 
öppnades för allmänheten 2015, och Skans-
landet öppnas våren 2016. 

Iståndsättningen av flera andra histo-
riska objekt fortsätter liksom ordnandet av 
evenemang, bland annat i Raseborg och på 
samegården Välimaa i Utsjoki. Det stora 
publikevenemanget vid Kajaneborg får en 
fortsättning 2016. 

Genom att göra de historiska objekten 
mer populära – i samarbete med andra 

Bon åt saimenvikaren, 
utrymme för ängsväxter: 
över 3 000 frivilliga var med
3 358 fRiVilliga motsVaRande 28 åRsVeRken 
aRbetade tillsammans med oss 2015. 
– www.utinatuRen.fi/sV/fRiVilligVeRksamhet

Lights On! 
boRgRuineR och befästningaR i finland  
och estland hamnaR i stRålkastaRljuset 
som Resmål tack VaRe ett eu-pRojekt.  
– www.metsa.fi/web/sV/lightsonJO
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aktörer – försöker vi trygga finansieringen 
av underhållet och erbjuda lokala företag 
näringsmöjligheter. 

Omfattande service allt 
behändigare för kunderna 
Vi tog i bruk ett nytt system för för säljning 
av tillstånd. Via det säljer vi fiske-, jakt- och 
snöskotertillstånd samt förmedlar bok-
ningar av stugor på skyddsområden. Nu 
kan man betala statens fiskevårdsavgift i 
samband med att man köper fisketillstånd 
via vår webbtjänst Eräluvat.fi. Den verk-
samhetsmodell som tillämpats i fråga om 
jakt- och fiskeövervakningsuppgifter har 
konstaterats vara bra och de olika myndig-
heternas samarbetsgrupper har fortsatt 
med sitt arbete. 

I vår webbtjänst Utinaturen.fi (Luon-
toon.fi) finns över 300 fantastiska utflykts-
mål. Finlands mest populära webbplats för 
utflyktstjänster laddades ned rekordmånga, 
nästan 10 miljoner gånger senaste år.

Utflyktskarta.fi (Retkikartta.fi) erbjuder 
avgiftsfria kartor över statliga utflyktsmål 
och jakt- och fiskeplatser. Tjänsten använ-
des 3,2 miljoner gånger. 

Nationalparkerna fick ta emot samman-
lagt över 2,6 miljoner besök senaste år.

De nya nationalparkerna i Tykö och 
Södra Konnevesi fick större utbud av fri-
luftstjänster, liksom Finlands populäraste 
nationalpark, Pallas–Yllästunturi. 

Naturkunskap till vara samt 
nytta av EU-finansiering 
Eftersom Forststyrelsens Naturtjänster 
ansvarar för att följa tillståndet hos 
nätverket av skyddsområden i Finland 
kompletterar vi hela tiden uppgifterna om 
situationen för hotade arter och naturty-
per och koncentrerar skyddsåtgärderna 
effektivt. Bland skyddsområdena utvaldes 

Ibruktagandet av mobilversionen gjorde att 
tjänsten Utflyktskarta.fi blev 70 % populärare.

23 sådana Natura 2000-naturtyper vilkas 
skyddsnivå vi börjar förbättra.

Vi tog i bruk förnyade geografiska infor-
mationssystem för planering och uppfölj-
ning av skyddsområdena samt hantering av 
uppgifter om naturtyper och artsamman-
sättning. Vi fortsatte att samla information 
om undervattensnaturtyperna i Östersjön 
och utvecklade metoder i anslutning till 
planeringen av havsförvaltningen. 

Med hjälp av EU:s LIFE-finansiering pågår 
fleråriga skyddsprojekt. Inom projektet 
Naturvård-LIFE har vi vårdat bland annat 
lundar och ängar och främjat bevarandet 
av dessa mångfaldens skattkammare på 
nästan 60 objekt. Inom projektet Ljus & Eld 
LIFE iståndsätts natur som kräver solstekta 
platser såsom åsar och sanddyner. Genom 
dessa två projekt vårdade vi naturen på över 
4 000 hektar 2015. Skyddet av saimenvika-
ren främjades genom 200 hjälpdrivor som 
skottades ihop för att trygga bobyggandet 
den snöfattiga förvintern 2016.

ÅR 2016: 

Ett storprojekt för 20 miljoner euro börjar:
Freshabit-LIFE för insjöarnas bästa 
sjöaR, åaR, älVaR och småVatten iståndsätts 
föR att fRämja natuRskydd och natuRtu-
Rism tillsammans med 30 paRtneR. eu-finan-
sieRingens andel äR 12 miljoneR euRo. 

Projektet Naturens dagar förbereder 
Finland100-evenemang 
åR 2017 fiRas natuRen i hela landet, 
natuRtjänsteRna samoRdnaR planeRingen 
aV den omfattande helheten. 

Med siktet inställt på grundandet  
av Hossa nationalpark 2017
natuRtjänsteRna föRbeRedeR sig på 
gRundandet aV den nya nationalpaRken 
genom att föRbättRa seRVicen i omRådet 
tillsammans med paRtneRna.
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År 2015 såldes 125 000 fiske- och jakttillstånd 
för statens områden. Inkomsterna används 
för att vårda fiskevatten och jaktmarker.  
AKU AHLHOLM / FORSTST YRELSEN



FORSTSTYRELSENS OFFENTLIGA FÖRVALTNINGSUPPGIFTER 
FR.O.M. 15.4.2016 
Forststyrelsens enhet Naturtjänster svarar för Forststyrelsens offentliga 
förvaltningsuppgifter. På de områden som är i Naturtjänsternas 
besittning innebär uppgifterna:
• skydd av arter och naturtyper 
• skötsel av nätverket av naturskyddsområden och anskaffning  
av skyddsområden
• värnande om kulturegendomen såsom vård av historiska objekt 
• friluftstjänster 
 – underhåll av friluftskonstruktioner 
 – kundrådgivning 
 – webbtjänster 
• jakt- och fisketjänster 
 – fiske-, jakt- och terrängtrafiktillstånd
 – skötsel av fiskevatten och jaktmarker 
 – jakt- och fiskeövervakning 

I NATURTJÄNSTERNAS VÅRD 1.1.2016
• 39 nationalparker, 19 naturreservat och 643 andra lagstadgade  
skyddsområden (1, 7 mn ha)
• 12 ödemarksområden i Lappland (1,5 mn ha)
• 2 954 övriga skyddsområden (1,0 mn ha)
• Historiska objekt: cirka 350 genom lag skyddade byggnader eller 
konstruktioner och ca 2 000 fornlämningar

Även efter att den nya lagen om Forststyrelsen trätt i kraft 15.4.2016 
erbjuder Naturtjänsterna medborgarna möjligheter att jaga och fiska på 
koncernen Forststyrelsens alla områden, och sköter uppgifter i anslutning 

till skyddet av hotade arter. På statens alla allmänna vattenområden  
sköter Naturtjänsterna uppgifter i anslutning till fisket samt genom-
förandet av havsförvaltningsplanen.

KUNDTILLFREDSSTÄLLELSEN 2015 
Den allmänna kundtillfredsställelsen med servicen i anslutning till 
rekreation i naturen var mycket god: 4,32. Kundtillfredsställelsen hos 
fiske- och jakttillståndskunderna var 3,8.

NATURTJÄNSTERNAS FINANSIERING 2015 
Forststyrelsens Naturtjänsters verksamhet finansieras i huvudsak 
med statens budgetmedel. Inkomstfinansieringen består av bl.a. 
jakttillstånds-, fisketillstånds- och hyresinkomster.

�  Miljöministeriet 36,6 milj. €

�  Inkomstfinansiering 9,7 milj. €

�  Jord- och skogsbruks-
ministeriet 6,4 milj. €

�  Arbets- och närings-
ministeriet 1,2 milj. €

�  Justitieministeriet 0,8 milj. €

�  Europeiska unionen 1,7 milj. €

�  Annan finansiering 3,2 milj. €

Sammanlagt: 59,6 milj. €

62 %

3 %
2 %5 %

16 %

1 %
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ANTAL BESÖK I FORSTSTYRELSENS 
NATURUM OCH KUNDTJÄNSTSTÄLLEN 
2015
Sammanlagt 1 032 700 besök.

Naturum / kundtjänstställe ............  Antal besök
Ekenäs  ............................................................. 16 600
Fjäll-Lappland  ............................................... 24 700
Hailuoto  ..........................................................12 800
Haltia  .............................................................128 300
Hossa  ............................................................... 42 700
Ivalo  .................................................................. 14 700
Kalajoki  ........................................................... 22 400
Karhunkierros  .................................................12 800
Kilpisjärvi ...........................................................7 500
Koilliskaira / Tankavaara  ............................. 11 000
Koli  ....................................................................61 700

Kuhmo  ............................................................ 10 900
Kuusamo ......................................................... 22 200
Kvarken  ............................................................ 17 300 
Limingoviken  ..................................................51 900
Oulanka  .......................................................... 67 300
Pallastunturi  ................................................... 41 500
Pyhä–Luosto  ..................................................96 200 
Saariselkä  .......................................................43 000
Saimen  ............................................................26 000
Savukoski  .......................................................... 4 300
Seitseminen  ...................................................26 900
Skärgårdshavet  .............................................. 12 500
Syöte  .................................................................27 300
Tavastland  ......................................................16 500
Tykö  ................................................................. 23 800
Yllästunturi  .................................................... 76 400
Övre Lappland  ...............................................113 500

• Mera information: www.utinaturen.fi

ANTAL BESÖK  
I NATIONALPARKERNA 2015
39 nationalparker, sammanlagt 2 634 600 
besök. 

Nationalpark ..................................... Antal besök
Bottenhavet  .................................................... 8 200
Bottenviken  ....................................................47 200
Ekenäs skärgård  ............................................50 000
Helvetinjärvi  ................................................... 21 500
Hiidenportti  ..................................................... 7 800
Isojärvi  ............................................................. 13 500
Kauhaneva–Pohjankangas  .......................... 6 300
Koli  .................................................................. 167 300
Kolovesi  ............................................................ 11 400
Kurjenrahka  ................................................... 53 000
Lauhanvuori  ................................................... 11 600
Leivonmäki ..................................................... 14 000
Lemmenjoki  ....................................................15 000
Liesjärvi  ...........................................................40 400
Linnansaari  ....................................................30 000

Noux  ..............................................................343 800
Oulanka  .........................................................201 200
Pallas-Yllästunturi  ...................................... 525 600
Patvinsuo  ........................................................ 12 700
Petkeljärvi  ...................................................... 16 900
Puurijärvi–Isosuo  ...........................................9 800
Pyhä-Häkki  ..................................................... 15 500
Pyhä–Luosto  .................................................. 115 100
Päijänne  .......................................................... 15 200
Repovesi  ........................................................ 140 300
Riisitunturi  ..................................................... 24 400
Rokua  ............................................................... 11 800
Salamajärvi  ....................................................14 400
Seitseminen  ...................................................40 800
Sibbo storskog  ................................................81 800
Skärgårdshavet  ..............................................78 700
Syöte  ................................................................40 300
Södra Konnevesi  ............................................. 14 700
Tiilikkajärvi  ......................................................9 400
Torronsuo  ........................................................25 700
Tykö  ................................................................. 79 700

Urho Kekkonens np  .....................................291 700
Valkmusa ......................................................... 15 400
Östra Finska viken  ......................................... 12 500

ANTAL BESÖK PÅ STATENS 
STRÖVOMRÅDEN 2015
6 strövområden, sammanlagt 275 400 besök. 

Evois  ................................................................58 900
Hossa  ............................................................... 53 000
Iso-Syöte  ..........................................................27 200
Kylmäluoma  .................................................. 24 700
Ruunaa  ............................................................77 300
Ule träsk  ......................................................... 34 300

Naturen sätter  
människorna i rörelse Saariselkä 
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http://www.utinaturen.fi/sv/hem
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www.metsa.fi/web/sv/naturtjanster 
infoRmation om foRststyRelsens 
natuRtjänsteRs aRbete

www.utinaturen.fi  
mångsidig webbtjänst föR fRiluftsliV  
i natuRen

Framtid från naturen
• Vår goda service för barnfamiljer, 
inlärningsmiljöerna för skolor och utbudet 
av frivilligarbete lockar nya besökare ut i 
naturen.
•Det aktiva naturvårdsarbetet bevarar 
den finska naturrikedomen som en del av 
naturens mångfald på jorden. 
•Med tillståndsinkomsterna förbättrar 
vi viltets livsmiljöer och iståndsätter 
fiskevatten.

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 nationalpar-
kerna. 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. 

Inkomster från naturen 
• Varje euro av de skattepengar som 
staten investerar i nationalparkernas 
tjänster, återvänder tiofalt till den lokala 
ekonomin.
• Var och en som köper ett jakt- eller 
fisketillstånd tillför den lokala ekonomin 
233 euro.
• Varumärket Finland stärks och vårt 
land får fler turister.

Forststyrelsens natur-, 
jakt- och fisketjänster

www.utflyktskarta.fi  
kaRttjänst öVeR statens utflyktsmål samt  
jakt- och fiskeställen

www.eräluvat.fi  
föRsäljning aV jakt-, fiske- och 
teRRängköRningstillstånd

 www.twitter.com/ 
luontopalvelut

 www.facebook.com/
suomenkansallispuistot

 www.instagram.com/luontoon.fi

http://www.metsa.fi/web/sv/naturtjanster
http://www.utinaturen.fi/sv/hem
http://www.retkikartta.fi/index.php?lang=se
http://www.eraluvat.fi/se/forsta-sidan.html
https://twitter.com/luontopalvelut
https://www.facebook.com/suomenkansallispuistot
https://www.instagram.com/luontoon.fi/



