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Suositus Suositus 7/2022 

Ehdotus A 1859/tillväxt 

Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta    

  

  

Mietintö vastauksesta suositukseen, joka koskee 

hevoselinkeinoa Pohjoismaissa 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto merkit-

see hevoselinkeinoa Pohjoismaissa koskevaan suositukseen 7/2022 annetun vastauksen 

tiedoksi ja katsoo sen neuvoston osalta loppuun käsitellyksi. 

 

Taustaa 
Suosituksen sanamuoto on seuraava: 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

 

että se tutkii keinoja kartoittaa hevoselinkeinon merkitystä Pohjois-

maissa analysoimalla hevosen monipuolista yhteiskunnallista hyötyä ja 

ehkäisee rajaesteitä ja vahvistaa hevoselinkeinoa. 

 

 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vastaus 
Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain virkamieskomitea (ÄK-

FJLS, maa- ja metsätalous) käsitteli suositusta kokouksessaan 26.–27. huhtikuuta 2022. 

Kaikki maat ilmaisivat kiinnostuksensa asiaan ja pitivät sitä sekä kansallisesti että poh-

joismaisittain tärkeänä.  

 

ÄK-FJLS (maa- ja metsätalous) antoi kokouksessa Yhteispohjoismaiselle metsäntutki-

mukselle (SNS), Pohjoismaiselle maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitealle (NKJ) 

ja NordGenille tehtäväksi laatia esitutkimuksen, jonka budjetti on korkeintaan 400 000 

Tanskan kruunua. 

 

Esitutkimuksen on määrä valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä, ja se toimii poh-

jana hevoselinkeinoon liittyvän työn jatkamista koskeville keskusteluille FJLS-sektorilla.  
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Esitutkimuksen tulokset esitellään Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnalle tutkimuk-

sen valmistuttua. Valiokunnalla on samalla mahdollisuus esittää näkemyksiään työn jat-

kamisesta. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto katsoo siten suosituksen toteutuneeksi. 

 

 

Valiokunnan näkemykset 
Pohjoismaiden ministerineuvosto ilmoittaa vastauksessaan, että maa- ja metsätalous-, 

kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain virkamieskomitea käsitteli suositusta kokouk-

sessaan 26.–27. huhtikuuta 2022. Virkamieskomitea suhtautui suositukseen myöntei-

sesti ja piti sitä sekä kansallisesti että pohjoismaisittain tärkeänä. Se päätti kohdentaa 

400 000 Tanskan kruunua vuonna 2022 toteutettavaan esitutkimukseen, jonka tulokset 

esitellään heti tutkimuksen valmistuttua. Tämän jälkeen on mahdollista esittää jatko-

työtä koskevia näkemyksiä. 

 

Valiokunta katsoo, että Pohjoismaiden ministerineuvosto on vastannut suositukseen 

valiokunnan toivomalla tavalla. 

 

 Valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto katsoo asian omalta osaltaan lop-

puun käsitellyksi.  
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