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Enligt sendlista  

 

Begäran om yttrande om utkast till regeringens proposition till lag om temporärt 
incitamentssystem för skogsbruket 

Jord- och skogsbruksministeriet ber er lämna yttrande om det bifogade utkastet till 

regeringsproposition, som gäller lagen om temporärt incitamentssystem för skogsbruket. Jord- och 

skogsbruksministeriet kommer att ordna en separat remissbehandling av de förordningar som utgör 

bilaga till regeringensproposition. 

Utlåtandena skickas senast 5.8.2022 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. 

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form. Utlåtanden kan ges även av andra 

instanser än de som nämns i sändlistan. Ministeriets begäran om utlåtande och till det hörande 

material finns också tillgängligt på ministeriets webbplats under rubriken 

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

Ytterligare information ger: 

forstråd Niina Riissanen (29.7-5.8.2022), tfn. 0295 16 2339, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi    

lagstiftningsråd Kirsi Taipale (2.8-5.8.2022), tfn. 0295 16 2451, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi  

(oikeudelliset asiat) 

specialsakkunnig Antti Leinonen (25.7-5.8.2022), tfn. 0295 16 2137, e-post: 

förnamn.efternamn@gov.fi  

Avdelningschef  Tuula Packalen 

Konsultativ tjänsteman  Tatu Torniainen 
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Bilagor Utkast till regeringens proposition till lag om temporärt incitamentssystem för skogsbruket 
(på finska) 
De viktigaste förslagen (på svenska) 
 

Sändlista Bioenergi rf 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (Södra Österbotten, Södra Savolax, Tavastland, 
Sydöstra Finland, Kajanaland, Mellersta Finland, Lappland, Birkaland, Österbotten, Norra 
Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax, Satakunta, Nyland, Egentliga Finland) 
Finsk Energi-industri rf 
Etämetsänomistajaien liitto ry 
Lantbruksvetenskapliga och skogsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet 
Fakulteten för naturvetenskaper och skogsbruk vid Östra Finlands universitet 
Kemijärven yheismetsä 
Maskinföretagarnas förbund rf 
Kuusamon yhteismetsä 
Kommunikationsministeriet 
Naturresursinstituten 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK r.y. 
Lantmäteriverket 
METO – Skogsbranschens experter rf 
Metsäteho 
Skogsindustrin rf 
Justitiekanslern 
Justitieministeriet 
Posion yhteismetsä 
Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry 
Livsmedelsverket 
Sallan yhteismetsä 
Finlands Sågindustrin rf 
Finlands naturskyddsförbund rf 
Finlands skogscentral 
Finlands viltcentral 
Suomen yhteismetsät ry 
Finlands miljöcentral 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
Tapio Ab 
Teollisuusliitto 
Arbets- och näringsministeriet 
Finansministeriet 
Trafikledsverket 
WWF Finland 
Miljöministeriet 
 

För kännedom  
JSM Informations- och forskningssektorn 
JSM Livsmedelavdelningen 
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