
Växthusgaser
2020, preliminära uppgifter

Utsläppen av växthusgaser minskade 2020, de
internationella åtagandena för 2013–2020 kan fullgöras
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter är de totala växthusgasutsläppen 48,1 miljoner
ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2020. Utsläppen minskade med 9 procent jämfört med
året innan. Till minskningen av utsläppen bidrog den varma vintern, förändringarna i
elproduktionsstrukturen under den senaste tiden samt nedgången i trafikarbetet. Särskilt
minskningen av avverkningarna från året innan gjorde att nettosänkan inom sektorn LULUCF,
dvs. markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, ökade. Nettosänkan uppgick
till -17,2 miljoner ton CO2ekv. Utsläpp och upptag inom LULUCF-sektorn har inte räknats med
i ovan beskrivna totala utsläpp. På basis av de uppgifter som hittills tagits fram håller Finland på
att fullgöra sina åtaganden om utsläppsminskning för hela perioden 2013–2020 enligt EU och
Kyotoprotokollet. De uppgifter som nu publiceras baserar sig på den preliminära rapport om
utsläppen år 2020 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2022.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 16.12.2021

Miljö och naturresurser 2021



Innehåll

Revideringar i denna statistik......................................................................................................................................3

2



Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

Förändring1)Senaste offentlig-görande, 16.12.2021Föregående offentlig-görande,
21.5.2021

Statistik år

%Milj. ton CO2-ekv.

-0,171,271,21990Totalt utsläpp
(exkl. sektorn
LULUCF)2)

0,069,969,92005

0,075,775,72010

-0,255,055,12015

-0,257,958,12016

-0,355,155,32017

-0,356,256,32018

-0,552,853,12019

-0,448,14)48,35)2020

-0,8-13,4-13,51990Sektorn LULUCF2)

-0,2-20,5-20,52005

4,3-21,7-20,82010

4,6-18,8-17,92015

4,2-17,7-16,92016

3,9-16,3-15,72017

-10,4-7,4-8,22018

-7,9-13,5-14,72019

-24,9-17,24)-23,05)2020

0,131,231,22013Utsläpp utanför
utsläppshandeln3)

0,029,829,82014

0,029,529,52015

-0,230,630,72016

-0,239,930,02017

-0,229,829,92018

-0,929,429,62019

-0,728,44)28,65)2020

Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande1)

LULUCF avser sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk2)

Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik3)

Preliminär uppgift4)

Snabbestimat5)
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