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PLAN FÖR ATT TA FRAM EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERIFONDENS OPERATIVA PROGRAM FÖR FINLAND, 
UPPDATERA VATTENBRUKSSTRATEGIN OCH GÖRA EN MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING AV PROGRAMMET 
OCH STRATEGIN 

 

Jord- och skogsbruksministeriet inleder arbetet för att bereda Europeiska havs- och fiskerifondens ope-
rativa program för Finland för budgetperioden 2021 – 2027, den nationella lagstiftning som hänför sig 
till det samt för att uppdatera den nationella vattenbruksstrategin och göra en miljökonsekvensbedöm-
ning.  

Arbetet med att ta fram ett operativt program bygger på Europeiska kommissionens förslag till förord-
ning om Europeiska havs- och fiskerifonden. Utöver det operativa programmet ska det beredas den 
nationella lagstiftning som behövs för att genomföra programmet. Samtidigt uppdateras också vatten-
bruksstrategin enligt artikel 34 i förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken. 
Åland omfattas inte av denna plan på grund av Ålands självstyrelse. 

Miljöbedömningen och miljörapporten utarbetas enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna 
av myndigheters planer och program (den så kallade SMB-lagen). Om beredningsarbetet informeras 
och myndigheter och allmänheten ges tillfälle att framställa åsikter under arbetets olika faser. Planen 
för att ta fram det operativa programmet och en bedömning av miljökonsekvenserna finns som bilaga 
till detta brev samt framlagd på jord- och skogsbruksministeriet och på ministeriets webbplats.  

Vi ber att ni sänder utlåtandena senast den 14 februari 2020 i första hand per e-post till kir-
jaamo@mmm.fi eller per post till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtan-
den i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format. 

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. 

Ytterligare upplysningar ges av Saana Tarhanen, sakkunnig, tfn 0295 16 2036, saana.tarhanen@mmm.fi 

och av Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411, timo.halonen@mmm.fi.  

 

 

Avdelningschef Marja Kokkonen  

 

Sakkunnig Saana Tarhanen 
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BILAGOR: Plan för att ta fram Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland, uppdatera vat-
tenbruksstrategin och göra en miljökonsekvensbedömning av programmet och strategin 
 

Ministeriets begäran om utlåtanden med bilagor finns på ministeriets webbplats http://mmm.fi/lausunnolla. 
 
 
 
Sändlista  social- och hälsovårdsministeriet 
  miljöministeriet 
  närings-, trafik- och miljöcentralerna 
  Finlands miljöcentral  

 

 

 

Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. 

 
 

http://mmm.fi/sv/paremiss

