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Enligt sändlista  

 

Begäran om remissyttrande om förslaget till förordning om 
beviljande av statsunderstöd för utveckling av natur-, mat-, fiske- 
och jaktturismen i glest bebyggda områden under 2022–2023 

Jord- och skogsbruksministeriet ber er lämna yttrande om det bifogade förslaget till 
förordning om beviljande av statsunderstöd för utveckling av natur-, mat-, fiske- och 
jaktturismen i glest bebyggda områden under 2022–2023. Vi ber er sända ert yttrande 
senast den 6 maj 2022 till adressen kirjaamo.mmm@gov.fi. Den finskspråkiga begäran om 
remissyttrande publicerades den 14 april 2022. 

Begäran om remissyttrande finns också på jord- och skogsbruksministeriets webbplats på 
adressen https://mmm.fi/sv/paremiss. 

Mer information:  

Jussi Sallila, regeringssekreterare, tfn +358 295 162 129, fornamn.efternamn@gov.fi 

Auli Sihvola, specialsakkunnig, tfn +358 295 162 442, fornamn.efternamn@gov.fi 

Avdelningschef Minna-Mari Kaila 

Regeringssekreterare Jussi Sallila 

Bilagor Statsrådets förordning om beviljande av statsunderstöd för utveckling av natur-, mat-, fiske- 
och jaktturismen i glest bebyggda områden under 2022–2023 
 
Motiveringspromemoria (på finska) 

Distribution Justitiekanslersämbetet 
ANM arbets- och näringsministeriet 
UKM undervisnings- och kulturministeriet 
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JM justitieministeriet 
FM finansministeriet 
MM miljöministeriet 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
Landskapsförbunden 
Naturresursinstitutet LUKE 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK  
Landsbygdspolitiska rådet (MANE) 
Turism- och Restaurangförbundet rf 
Forststyrelsen  
Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf 
Livsmedelsverket 
Skärgårdsdelegationen 
Finlands naturskyddsförbund rf 
Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf 
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry  
Finlands viltcentral  
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf 
Finlands miljöcentral SYKE 
Företagarna i Finland rf 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC  
WWF Finland     
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