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 Datum Dnr 

 
 10.2.2010 441/14/2010 

 Ikraftträdelse- och giltighetstid 

 19. 2.2010 tills vidare 

 Ändrar 
 

 2, 3 ja 4 § i jord-  och skogsbruksministeriets förordning av den 24 
april 2002 om ersättning av kostnader för bekämpning  
av flyghavre (32/02) 
 

 Bemyndigande 
 

 18 § i lagen om flyghavre (185/2002)  

  

  

  
 

 
 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om ersättning av kostnader för 

bekämpning av flyghavre 
 

 
 
I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut 
ändras i jord- och skogsbruksminsiteriets förordning av den 24 april 2002 om ersättning av 
kostnader för bekämpning av flyghavre (32/02) 2 § 2 mom., 3 § sådan den lyder delvis 
ändrad i förordning 26/06 och 4 § som följer: 
 
 

2 § 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska sända ersättningsansökan jämte de 
utredningar och bedömningar som avses i 1 mom. till den närings-, trafik- och miljöcentral 
inom vars område kommunen är belägen. Om flera ersättningsansökningar har lämnats in 
inom kommunens område, ska kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ange i vilken 
prioritetsordning ersättningarna ska betalas och hur stora de ska vara. 

 
 

 3 §  
 

Efter att ha granskat ansökningarna ska närings-, trafik- och miljöcentralen senast den 31 
oktober meddela Livsmedelssäkerhetsverket hur stort anslag som behövs för 
utbetalningen av ersättningarna.  

 
Livsmedelssäkerhetsverket ska senast den 30 november med beaktande av det anslag 
som anvisats för ändamålet i statsbudgeten, besluta hur mycket medel närings-, trafik- och 
miljöcentralen har till sitt förfogande för ändamål enligt denna förordning och hur anslagen 
ska fördelas mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna.  

 



2 

 

 
4 § 

 
Om utbetalning av ersättningen beslutar närings-, trafik- och miljöcentralen inom ramen för 
det anslag som ställts till dess förfogande. 
 
                                             ___________________________ 

 
 

Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2010. 
 
I Helsingfors   den 10 februari 2010 
 
 
Jord- och skogsbruksminister  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
Specialsakkunnig    Marja Savonmäki 
 


