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Begäran om utlåtande 

  

 29.12.2020  VN/28914/2020 
VN/28914/2020-MMM-1 

 

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.fi 
00023 Statsrådet Helsingfors +358 295 16001 

 
 
 

 
     

  

 
Enligt sändlista  

 

Begäran om utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om de uppgifter som ska 
anges i en ansökan om beskogningsstöd samt de handlingar och utredningar som ska fogas till 
ansökan 

Jord- och skogsbruksministeriet ber instanserna på sändlistan komma med utlåtanden om det 
bifogade utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning. Vi ber instanserna sända 
utlåtandena senast den 18 januari 2021 i första hand per e-post till adressen kirjaamo@mmm.fi eller 
per post till adressen Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtanden i 
elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format. 

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. 

Ytterligare information ges av konsultativa tjänstemannen Kaisa Pirkola, tfn 02951 62350, och 
lagstiftningsrådet Maija Kaukonen, tfn 02951 62153, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi 

Lagstiftningsråd Maija Kaukonen 

Bilagor Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de uppgifter som ska anges i en ansökan 
om beskogningsstöd samt de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan (utkast 
29.12.2020, på svenska) 
 
Promemoria (utkast 29.12.2020, på finska) 
 

Fördelning Justitieministeriet 
Arbets- och näringsministeriet 
Finansministeriet 
Miljöministeriet 
Sametinget 
Naturresursinstitutet 
Forststyrelsen 
Museiverket 
Livsmedelsverket 
Finlands skogscentral 
Finlands viltcentral 
Finlands miljöcentral 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
Finlands Kommunförbund 
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Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten 
Östra Finlands universitet, natur- och skogsvetenskapliga fakulteten 
Bioenergia ry 
Etämetsänomistajien liitto ry 
Finsk Energiindustri rf 
Koneyrittäjien liitto 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK 
METO-Skogsbranschens Experter rf 
Skogsindustrin rf 
ProAgria Keskusten Liitto 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry 
Suomen metsätaimituottajat ry 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf 
Turun Seudun Metsänomistajat ry (TSMO) 
Fin Forelia Oy 
Världsnaturfonden (WWF) Finlands fond 
Natur och Miljö rf 
Finlands naturskyddsförbund 
Finlands vattenskyddsföreningars förbund 
Taimi-Tapio Oy 
Vapo Oy 
 

   
 

Den elektroniskt undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. 
Ministeriets begäran om utlåtande och bilagorna finns att få på ministeriets webbplats: 
https://mmm.fi/sv/paremiss. 
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