
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 13 juli 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

799/2011

om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2011/2012

Given i Helsingfors den 8 juli 2011

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 25 § 3 mom.
lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), sådant det lyder i
lag 430/2007:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökning om det
stöd per djur för renskötselåret 2011/2012
som avses i statsrådets förordning om utbe-
talning av stöd per djur för renskötselåret
2011/2012 (794/2011).

2 §

Ansökning om stöd

Den stödansökan som avses i denna för-

ordning ska lämnas in till närings-, trafik-
och miljöcentralen eller till landsbygdsnä-
ringsmyndigheten i den kommun inom vars
verksamhetsområde den sökandes renbe-
teslag är beläget.

Stödet ska sökas per hushåll genom en
skriftlig ansökan.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 juli
2011.

Helsingfors den 8 juli 2011

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo



 799/2011  
  

 

2 

Bilaga Översättning till samiska 
 
 

799/2011 
 

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus 

boazodoallojagis 2011/2012 máksit oaivvilduvvon ealliguovdasaš doarjaga ohcamis 

Addojuvvon Helssegis suoidnemánu 8. beaivve 2011 

————— 
 

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde mearriduvvo eana- ja 
šaddogárdedoalu riikkadási doarjagiin addojuvvon lága (1559/2001) 25 §:a 3 momeantta, 
dakkárin go dat lea lágas 430/2007, vuođul: 
 

1 § 

Heivehansuorgi 

Dát ásahus guoská boazodoallojagis 
2011/2012 máksit oaivvilduvvon 
ealliguovdasaš doarjagis addojuvvon 
stáhtaráđi ásahusas (794/2011) 
oaivvilduvvon doarjaga ohcamii. 
 

2 § 

Doarjaga ohcan 

Dán ásahusas oaivvilduvvon 
doarjjaohcamuš galgá doaimmahuvvot dan 

ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážii dahje 
dan gieldda dálonguovloealáhuseiseváldái, 
man doaibmaguovllus ohcci bálggus lea. 
Guhtege dállodoallu ohcá doarjaga čálalaš 
ohcamušain. 
 
 
 

3 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui suoidnemánu 13. 
beaivve 2011. 

 
 

 
Helssegis suoidnemánu 8. beaivve 2011 

 
 

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Koskinen 

 
 
 
 

Boarráset hálddahusčálli Juha Vanhatalo 
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