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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS HUKKAKAURAN TORJUNNASTA
AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä maaliskuuta 2002
hukkakauran torjunnasta annetun lain (185 /2002) 18 §:n nojalla:

1§
Mikäli hukkakaurarekisterissä oleva peruslohkon tai muun alueen haltija (hakija), joka
on täyttänyt hukkakauran torjunnasta annetussa laissa (185 /2002) perustuvan velvollisuutensa hukkakauran torjumiseksi, haluaa saada korvausta valtion varoista hukkakauran torjunnasta annetun lain (185/2002) 18 §:n perusteella, hänen on tehtävä sitä koskeva hakemus peruslohkon tai muun alueen sijaintikunnan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos peruslohko tai muu alue, jolla hukkakauraa esiintyy, on useamman
kunnan alueella, on hakemus jätettävä siihen kuntaan, minkä alueella pääosa hukkakauraesiintymästä sijaitsee.
Hakemuksessa on selvitettävä, millä tavoin hukkakauran hävittäminen on suoritettu,
eriteltävä ne kustannukset, joiden osalta korvausta haetaan, sekä esitettävä selvitys siitä, miten nämä torjuntakustannukset ovat huomattavasti heikentäneet hakijan taloudellista asemaa. Selvitykseen tulee liittää todistus hakijan viimeksi vahvistetussa verotuksessa verotettavista tuloista ja varallisuudesta.
Hakemus on tehtävä vuosittain hukkakauran hävittämisen jälkeisen elokuun loppuun
mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
2§
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on selvitettävä, onko peruslohkolle tai muulle alueelle annettua torjuntaohjetta tai torjuntasuunnitelmaa noudatettu ja ovatko korvaushakemuksessa korvattaviksi esitetyt kustannukset johtuneet välittömästi hukkakauran hävittämisestä sekä arvioitava, missä määrin torjuntakustannukset ovat heikentäneet hakijan taloudellista asemaa huomioiden hakijan tulot ja varallisuus.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on lähetettävä korvaushakemus 1 momentissa tarkoitettuine selvityksineen ja arviointeineen sille elinkeino- ja työvoimakeskukselle (TE–keskus), jonka alueella kunta sijaitsee. Jos kunnan alueella on tehty
useita korvaushakemuksia, on kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen esitettävä,
missä etusijajärjestyksessä ja minkä suuruisina korvauksia olisi maksettava.
3§
TE–keskuksen on hakemukset tarkastettuaan viimeistään 30 päivänä lokakuuta ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriölle korvausten maksamiseen tarvittavan
määrärahan suuruus.
Maa- ja metsätalousministeriön on viimeistään 30 päivänä marraskuuta, valtion talousarvion tarkoitukseen osoitettu määräraha huomioon ottaen päätettävä, paljonko
TE-keskuksilla on käytettävissä tämän asetuksen mukaisiin tarkoituksiin ja miten
määrärahat jaetaan TE-keskusten kesken.
4§
Korvauksen maksamisesta päättää TE-keskus sen käytettäväksi irrotetun määrärahan
puitteissa.
5§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.
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