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Begäran om utlåtande 

  

 22.2.2021     
21-591 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 

Maa- ja metsätalousministeriö     

PL 30 Hallituskatu 3 A 0295 16001  kirjaamo@mmm.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
 
 

 
     

  

 
Enligt sändlista  

 

Begäran om utlåtande om sex förordningar som gäller bekämpning av djursjukdomar 

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning ber om ert utlåtande om bifogade 

förslag. Utlåtandena ska inlämnas senast den 31.3.2021 i första hand per e-post till 

adressen kirjaamo@mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 

00023 STATSRÅDET. Utlåtanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i 

sändlistan och vi uppmuntrar er att informera om möjligheten att ge utlåtanden.  

Ministeriets begäran om utlåtande och material som hör till dem finns också tillgängliga 

på ministeriets webbplats under rubriken 

http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html. 

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.  

Tilläggsuppgifter angående förordningsutkastet kan fås av konsultativ tjänsteman Kajsa 

Hakulin 02 951 62361, kajsa.hakulin@mmm.fi. 

Avdelningschef Minna-Mari Kaila 

Konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin 

Bilagor Utkast till förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska 
övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar 
samt om sändande av mikrobstammar 
Utkast till förordning om frivillig hälsoövervakning av djur 
Utkast till förordning om bekämpning av vissa sjukdomar som betecknas som djursjukdomar 

som ska övervakas 

Utkast till förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur samt scrapie hos får och getter  

Utkast till förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c 

Utkast till förordning om bekämpning av vissa djursjukdomar som betecknas som andra 
djursjukdomar som ska bekämpas 
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Sändlista Social- och hälsovårdsministeriet 

Livsmedelsverket 
Naturresursinstitutet 
Institutet för hälsa och välfärd 
Regionförvaltningsverken 
Ålands landskapsregering 
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten 
Djurens Hälsa ETT rf 
Finlands Veterinärförbund 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund 
Elintarviketeollisuusliitto 
Finlands Hippos 
Finlands Ryttarförbund 
Suomen Sikayrittäjät 
Finlands fjäderfäförbund 
Finlands Fårförening 
Suomen Vuohiyhdistys 
Finlands Fiskodlarförbund 
Centralförbundet för Fiskerihushållning 
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund 
Finlands Biodlares Förbund 
Finska Kennelklubben 
Suomen Kissaliitto 
         
 

Tiedoksi  
         

 


