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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ERSÄTTNING AV
KOSTNADER FÖR BEKÄMPNING AV FLYGHAVRE

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § lagen den 8 mars
2002 om bekämpning av flyghavre (185/2002):

1 §

Om en i flyghavreregistret införd innehavare av ett basskifte eller annat område
(sökande) som har fullgjort sin skyldighet att bekämpa flyghavre enligt lagen om
bekämpning av flyghavre (185/2002) önskar få ersättning av statens medel på
grundval av 18 § lagen om bekämpning av flyghavre, skall innehavaren lämna in en
ansökan om detta till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där basskiftet
eller annat område är beläget. Om basskiftet eller annat område där det förekommer
flyghavre är beläget på flera kommuners område, skall ansökan lämnas in till den
kommun på vars område största delen av flyghavreförekomsten är belägen.

I ansökan skall redogöras för på vilket sätt utrotningen av flyghavre har verkställts,
specificeras de kostnader för vilkas del ersättning söks samt presenteras en utredning
över hur bekämpningskostnaderna avsevärt försvagat sökandens ekonomiska
ställning. Till utredningen skall fogas ett intyg över sökandes beskattningsbara
inkomster och förmögenhet enligt den senast fastställda beskattningen. 

Ansökan skall årligen lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet före
utgången av den augusti månad som följer efter utrotningen av flyghavren. 

2 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall reda ut om bekämpningsanvisningen
eller bekämpningsplanen för basskiftet eller annat område har följts och om de
kostnader för vilka ersättning yrkas i ersättningsansökan har berott direkt på
utrotningen av flyghavre samt bedöma i vilken mån bekämpningskostnaderna har



försvagat den ekonomiska ställningen för sökanden med hänsyn till sökandens
inkomster och förmögenhet. 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall sända ersättningsansökan jämte de
utredningar och bedömningar som avses i 1 mom. till den arbetskrafts- och
näringscentral (TE-central) inom vars område kommunen är belägen. Om flera
ersättningsansökningar har lämnats in inom kommunens område, skall kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet ange i vilken prioritetsordning ersättningarna skall
betalas och hur stora de skall vara.

3 §

Efter att ha granskat ansökningarna skall TE-centralen senast den 30 oktober meddela
jord- och skogsbruksministeriet hur stort anslag som behövs för utbetalningen av
ersättningarna. 

Jord- och skogsbruksministeriet skall senast den 30 november med beaktande av det
anslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten, besluta hur mycket medel TE-
centralen har till sitt förfogande för ändamål enligt denna förordning och hur anslagen
skall fördelas mellan TE-centralerna. 

4 §

Om utbetalning av ersättningen beslutar TE-centralen inom ramen för det anslag som
ställts till dess förfogande.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

I Helsingfors den   april 2002.

Jord– pch skogsbruksminister

Överinspektör


