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Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om hantering av risker orsakade av 
främmande arter och lag om ändring av naturvårdslagen 

SAMMANDRAG AV UTLÅTANDENA  

 

1. Bakgrund  

  

Vid jord- och skogsbruksministeriet har utarbetats ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag 

om hantering av risker orsakade av främmande arter. Genom lagen utfärdas kompletterande bestämmelser 

för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av intro-

duktion och spridning av invasiva främmande arter (EU) N:o 1143/2014. Till lagen ska också överföras den 

gällande naturvårdslagens bestämmelser om begränsning av spridningen av arter av främmande ursprung. I 

propositionen ingår därför också ett förslag till lag om ändring av naturvårdslagen. 

 

Jord- och skogsbruksministeriet begärde den 14 april 2015 nedan nämnda myndigheter och samfund att  

senast den 4 juni 2015 komma med utlåtanden om utkastet (x = utlåtande):  

 

Finansministeriet (x) 

Jord- och skogsbruksministeriet / matavdelning (x) 

Arbets- och näringsministeriet (x) 

Kommunikationsministeriet (x) 

Miljöministeriet (x) 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (x) 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland  

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (x) 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira (x) 

Trafikverket (x) 

Trafiksäkerhetsverket Trafi (x) 

Tullen (x) 

Naturresursinstitutet (x) 

Finlands miljöcentral (x) 

Forststyrelsen (x) 

Finlands skogscentral (x) 

Finlands viltcentral (x) 

Städerna  

- Helsingfors (x) 

- Joensuu 

- Jyväskylä 

- Rovaniemi 

Akvaarioharrastajat ry 

BirdLife Suomi ry (x) 

Finlands näringsliv EK  

Centralförbundet för Fiskerihushållning rf (x) 

Kasvinsuojeluseura ry 

Högholmens djurpark  

Naturhistoriska centralmuseet 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 

r.y. (x) 

Metsäteollisuus ry (x) 

Natur och Miljö rf 

Puutarhaliitto ry  

Rudus Oy (x) 

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin 

neuvottelukunta (x) 

Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry (x) 

Finlands Kommunförbund rf (x) 

Suomen luonnonsuojeluliitto ry (x) 

Finlands Jägarförbund rf (x) 

Finlands Jägar- och Fiskarförbund rf 

Suomen WWF (x) 

Svenska lantbruksproducenternas centralför-

bund SLC r.f. 

Taimistoviljelijät ry (x) 

Tapio Oy (x) 

 

Ålands landskapsstyrelse  

Vidare har det biologiska institutet vid Östra Finlands universitet, Finlands Fiskodlarförbund rf, Finska Ken-

nelklubben rf och Finlands Pälsuppfödares Förbund rf samt Jukka S. Rannila kommit med utlåtanden. 

 

2. Utlåtanden 

 

Utlåtandena finns på adressen http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=3230. Nedan hänvisas det till 

det avsnitt och den sida i regeringens proposition där de frågor som tagits upp i utlåtandena har behandlats 

(RP = regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främ-

mande arter och lagar om ändring av naturvårdslagen och av jaktlagen, www.mmm.fi/främmande ar-

ter/remissammandrag). 

 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/seura-jaharrastuselaintenhyvinvoinninneuvottelukunta.html
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/seura-jaharrastuselaintenhyvinvoinninneuvottelukunta.html
http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=3230
http://www.mmm.fi/främmande%20arter/remissammandrag
http://www.mmm.fi/främmande%20arter/remissammandrag
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Finansministeriet 

 

RP 

Allmän motivering 

4 Propositionens konsekvenser, 4.1 Ekonomiska konsekvenser, Konsekvenser för den offentliga ekono-

min, s. 2831. 

4.2 Konsekvenser för myndigheternas uppgifter och förfaranden, s. 33. 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 7 § Myndigheter, s. 41, 

17 § Åtgärder vid överträdelser eller försummelser, s. 47, 21 § Straff, s. 49. 

 

Jord- och skogsbruksministeriet / matavdelning  

 

Inga anmärkningar. 

 

Arbets- och näringsministeriet 

 

Inga anmärkningar. 

 

Kommunikationsministeriet 

 

RP 

Allmän motivering 

2 Nuläget och bedömning av nuläget, 2.3 Bedömning av nuläget, s. 26. 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 5 § Aktörers omsorgsplikt, 

s. 39. 

 

Miljöministeriet 

 

RP 

Allmän motivering 

4 Propositionens konsekvenser, 4.1 Ekonomiska konsekvenser, Konsekvenser för den offentliga ekono-

min, s. 28 och 30. 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 4 § Fastighetsägares och 

fastighetsinnehavares omsorgsplikt, s. 38, 10 § Godkännanden, s. 43, 17 § Åtgärder vid överträdelser el-

ler försummelser, s. 48. 

1.3 Lagen om ändring av 42 och 75 § i jaktlagen, 42 § Införsel och utsättande i frihet av vilt och viltbe-

stånd av främmande ursprung, s. 51 och 52. 

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

 

Regionförvaltningsverket motsätter sig inte till den föreslagna uppgiften. 

 

NTM-centralen i Sydöstra Finland 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

   

NTM-centralen i Kainuu 

 

RP 

Allmän motivering 

4 Propositionens konsekvenser, 4.1 Ekonomiska konsekvenser, Konsekvenser för den offentliga ekono-

min, s. 2831. 
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NTM-centralen i Mellersta Finland 

 

RP 

Allmän motivering 

4 Propositionens konsekvenser, 4.1 Ekonomiska konsekvenser, Konsekvenser för den offentliga ekono-

min, s. 2831. 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 3 § Förbud mot att släppa 

ut främmande arter i miljön, s. 3638, 4 § Fastighetsägares och fastighetsinnehavares omsorgsplikt, s. 

38, 7 § Myndigheter, s. 40 och 41, 18 § Beslagtagande och förstöring, s.48, 19 § Ändringssökande, s. 48 

och 49, 20 § Anmälan till förundersökningsmyndighet, s. 49. 

 

NTM-centralen i Birkaland 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

 

NTM-centralen i Norra Österbotten 

 

RP 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 2 § Definitioner, s. 36, 3 § 

Förbud mot att släppa ut främmande arter i miljön, s. 3638, 17 § Åtgärder vid överträdelser eller för-

summelser, s. 48., 18 § Beslagtagande och förstöring, s.48, 20 § Anmälan till förundersökningsmyndig-

het, s. 49. 

 

NTM-centralen i Norra Savolax 

 

RP 

Allmän motivering 

4 Propositionens konsekvenser, 4.1 Ekonomiska konsekvenser, Konsekvenser för den offentliga ekono-

min, s. 2831 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 3 § Förbud mot att släppa 

ut främmande arter i miljön, s. 3638, 4 § Fastighetsägares och fastighetsinnehavares omsorgsplikt, s. 

38. 

 

NTM-centralen i Egentliga Finland 

 

RP 

Allmän motivering 

4 Propositionens konsekvenser, 4.1 Ekonomiska konsekvenser, Konsekvenser för den offentliga ekono-

min, s. 2831. 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 3 § Förbud mot att släppa 

ut främmande arter i miljön, s. 3638. 

 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira 

 

RP 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 3 § Förbud mot att släppa 

ut främmande arter i miljön, s. 37. 

 

Trafikverket 

 

RP 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 4 § Fastighetsägares och 

fastighetsinnehavares omsorgsplikt, s. 38 och 39, 5 § Aktörers omsorgsplikt, s. 39, 9 § Planer, s. 42 och 

43. 
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Trafiksäkerhetsverket Trafi 

 

RP 

Allmän motivering 

2 Nuläget och bedömning av nuläget, 2.2 Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i Europe-

iska unionen, 2.2.1 Internationella avtal, s. 19 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 5 § Aktörers omsorgsplikt, 

s. 39 

 

Tullen 

 

Tullen förenar sig med det som i finansministeriets utlåtande framförts med anledning av Tullen. 

 

Naturresursinstitutet 

 

RP 

Allmän motivering 

4 Propositionens konsekvenser, 4.1 Ekonomiska konsekvenser, Konsekvenser för den offentliga ekono-

min, s. 2831 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 3 § Förbud mot att släppa 

ut främmande arter i miljön, s. 37.  
 

Finlands miljöcentral 

 

RP 

Allmän motivering 

2 Nuläget och bedömning av nuläget, 2.1 Lagstiftning och praxis, s. 16. 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 8 § Naturresursinstitutets 

och Finlands miljöcentrals uppgifter, s. 42.  
 

Finlands skogscentral 

 

RP 

Allmän motivering 

2 Nuläget och bedömning av nuläget, 2.1 Lagstiftning och praxis, s. 16. 

 

Finlands viltcentral 

 

RP 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 11 § Invasiva främmande 

arter av nationell betydelse, s. 4345. 

1.3 Lagen om ändring av 42 och 75 § i jaktlagen, 42 § Införsel och utsättande i frihet av vilt och viltbe-

stånd av främmande ursprung, s. 51 och 52. 

 

Forststyrelsen 

 

RP 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 4 § Fastighetsägares och 

fastighetsinnehavares omsorgsplikt, s. 38 och 39. 

1.2 Lagen om ändring av naturvårdslagen, 15 § Tillståndskrävande undantag från fridlysningsbestämmel-

serna, s.50. 

 

Helsingfors stad 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 
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BirdLife Suomi ry 

 

RP 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 3 § Förbud mot att släppa 

ut främmande arter i miljön, s. 3638, 4 § Fastighetsägares och fastighetsinnehavares omsorgsplikt, s. 

38, 7 § Myndigheter, s. 40 och 41, 19 § Ändringssökande, s. 48 och 49, 20 § Anmälan till förundersök-

ningsmyndighet, s. 49. 

 

Biologiska institutet vid Östra-Finlands universitet 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

 

Centralförbundet för Fiskerihushållning rf 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

 

Metsäteollisuus ry 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

 

Rudus Oy 

 

RP 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 5 § Aktörers omsorgsplikt, 

s. 39. 

 

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta  

 

Regeringens proposition gäller inte enskilda arter. Utlåtandet avser den förordning av statsrådet enligt 

lagförslagets 11 § som ska utarbetas senare.  

 

Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

 
Finlands Fiskodlarförbund rf 

 
Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

 

Finska Kennelklubben ry 

 

Regeringens proposition gäller inte enskilda arter. Utlåtandet avser den förordning av statsrådet enligt 

lagförslagets 11 § som ska utarbetas senare.  

 

Finlands Kommunförbund rf 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

 

Suomen luonnonsuojeluliitto ry   

 

RP 

Allmän motivering 

4 Propositionens konsekvenser, 4.1 Ekonomiska konsekvenser, Konsekvenser för den offentliga ekono-

min, s. 28 och 30. 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/seura-jaharrastuselaintenhyvinvoinninneuvottelukunta.html
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Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 3 § Förbud mot att släppa 

ut främmande arter i miljön, s. 3638, 4 § Fastighetsägares och fastighetsinnehavares omsorgsplikt, 

s. 38, 10 § Godkännanden, s. 43, 17 § Åtgärder vid överträdelser eller försummelser, s. 48, 19 § Änd-

ringssökande, s. 48 och 49, 20 § Anmälan till förundersökningsmyndighet, s. 49. 

 

Finlands Jägarförbund rf 

 

Regeringens proposition gäller inte enskilda arter. Utlåtandet avser den förordning av statsrådet enligt 

lagförslagets 11 § som ska utarbetas senare.  

 

Finland Pälsuppfödares Förbund rf 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

 

Suomen WWF 

 

RP 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 4 § Fastighetsägares och 

fastighetsinnehavares omsorgsplikt, s. 38, 

 

Taimistoviljelijät ry 

 

RP 

Detaljmotivering 

1 Lagförslag, 1.1 Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, 11 § Invasiva främmande 

arter av nationell betydelse, s. 4345. 

 

Tapio Oy 

 

Kommentarerna har tagits i beaktande, men de ger inte upphov till särskilda ställningstaganden. 

 

Jukka S. Rannila 

 

Behovet att på lagsnivå föreskriva om informationssystemet ska utredas. 

 

Ålands landskapsstyrelse 

 

RP 

Allmän motivering 

2 Nuläget och bedömning av nuläget, 2.1 Lagstiftning och praxis, 2.1.5 Lagstiftningen i landskapet Åland.  

 

Möjligheterna till sammarbete ska tas i beaktande när lagen verkställs. 
 

__________ 

 

Ytterligare information om utlåtandena ger: 

lagstiftningsråd Pekka Kemppainen 

jord- och skogsbruksministeriet 

naturresursavdelningen / rättsenhet 

tfn. 040 173 0249  

pekka.kemppainen@mmm.fi 


