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Begäran om utlåtande 

  

 16.2.2023  VN/4228/2023 
VN/4228/2023-MMM-2 

 

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

PB 30 Regeringsgatan 3 A 0295 16001  kirjaamo.mmm@gov.fi 
00023 Statsrådet Helsingfors +358 295 16001 

 
 
 

 
     
  

 
Enligt sändlista 

 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets 
förordning om miljöersättning 

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna på sändlistan komma med utlåtanden om det 
bilagda utkastet. Tiden att lämna utlåtanden är bara två veckor lång. Detta i syfte att man ville säker-
ställa att ansökning om stöd kan se enligt tidsplanen. 

Utlåtandena skickas senast 6.3.2023 i första hand per e-post till adressen kirjaamo.mmm@gov.fi 
eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som 
sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.  

Utlåtanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntrar att 
informera om möjligheten att ge utlåtanden. Begäran om utlåtande finns också på jord- och skogs-
bruksministeriets webbplats; http://mmm.fi/sv/paremiss 

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.  

Ytterligare information ger  
konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248, e-post: suvi.ruuska@gov.fi,  
specialsakkunnig Heini Lehtosalo, tfn 0295 16 2057, e-post: heini.lehtosalo@gov.fi 
konsultativ tjänsteman Anna Schulman, tfn 0295 16 2199, e-post: anna.schulman@gov.fi 

 

 

Avdelningschef   Minna-Mari Kaila  

 

 

Konsultativ tjänsteman   Suvi Ruuska 

 

 

Bilagor -utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning och 
sammanfattning 
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Ministeriets begäran om utlåtande samt bilagor finns att få på ministeriets webbplats 
http://mmm.fi/sv/paremiss 
 
 

Distribution Finansministeriet 
Miljöministeriet 
Livsmedelsverket 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna/enheterna för landsbygd och energi 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna MTK rf 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. 
Naturresursinstitutet 
Luomuliitto ry 
ProAgria Keskusten Liitto 
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf 
Finlands naturskyddsförbund 
WWF Finland 
Natur och Miljö rf. 
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Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:
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