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Enligt sändlista  

 

Begäran om utlåtande om ändring av 12 § i förordningen om fisket och 2 och 4 § i 
förordningen om avlägsnande av gråsälshanar 

Jord- och skogsbruksministeriet begär ert utlåtande om bifogade förslag om ändring av 12 § i 
statsrådets förordning om fiske och om ändring av 2 och 4 § i statsrådets förordning om tidsbestämt 
understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt 
fiske och fiskodling. 

Utlåtandena ska inlämnas senast 31.3.2022 per e-post till adressen registratorskontoret.jsm@gov.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. 

Denna begäran om utlåtande har sänts endast elektroniskt. Den undertecknade begäran om 
utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. Ministeriets begäran om utlåtande och till det 
hörande material finns tillgängligt på ministeriets webbplats under rubriken 
http://mmm.fi/sv/paremiss. 

Ytterligare information ges av konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam (tfn: 0295 16 2494, e- 
post: orian.bondestam@gov.fi) 

 

Ställföreträdare för avdelningschefen, Vilppu Talvitie 

Regeringsråd 

 

 

Konsultativ tjänsteman Orian Bondestam 

Bilagor PM och utkast till förordning om nätfisket efter sik 
PM och utkast till förordning om avlägsnande av gråsälshanar 
 

Distribution Arbets- och näringsministeriet 
Finansministeriet 
Miljöministeriet 
Forststyrelsen 
Egentliga-Finlands och Lapplands NTM-centraler 
Finlands viltcentral 
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Ålands landskapsregering 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
Landskapsförbunden vid kusten 
Naturresursinstitutet 
Finlands miljöcentral 
Centralförbundet för Fiskerihushållning 
Finlands Yrkesfiskarförbund 
Finlands Fiskhandlarförbund 
Finlands Fiskodlarförbund 
Finlands insjöfiskares förbund 
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation 
Finlands livsmedelsindustriförbund 
Päivittäistavarakauppayhdistys ry 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC 
Finlands naturskyddsförbund 
Natur och Miljö 
WWF Finland 
Torne-, Lainio- & Muonioälvars förening         
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