
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 4 februari 2014

Lag

84/2014

om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 115 § som

följer:

115 §

Överklagande

Landsbygdsverkets, Forststyrelsens samt
närings-, trafik- och miljöcentralens beslut får
överklagas genom besvär till Norra Finlands
förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs
i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Besvärsskriften får ges in också till den
myndighet som fattat beslutet. Myndigheten
ska utan dröjsmål sända besvärsskriften samt
handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över
besvären till förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolens beslut om avbry-
tande av utbetalning eller återkrav av stöd får
överklagas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen. I övrigt får ett be-
slut av förvaltningsdomstolen överklagas ge-
nom besvär endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
särskilt genom lag.

Helsingfors den 31 januari 2014
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Översättning till samiska
Bilaga

84/2014

Láhka

boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiid birra addojuvvon  lága 115 §:a 
rievdadeamis

Addojuvvon Helssegis 31 beaivve o  ajagemánus 2014 

————— 
 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde 
rievdaduvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid struktuvradoarjagiid birra addojuvvon lága 

(986/2011) 115 § !uovvova!!at: 
 
 

115 § 

Nuppástusohcan 

Dálonguovlovirgebáikki, Meahcirá  ehusa 
ja Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáža 
mearrádussii oažžu ohcat nuppástusa 
váidimiin Davvi-Suoma hálddahusriektái nu 
go hálddahusláhkageavahanlágas (586/1996) 
mearriduvvo. 

Váidinreivve sáhttá doaimmahit maiddái 
mearrádusa dahkan eiseváldái, mii galgá 
farggamusat doaimmahit váidinreivve sihke 

áššis !oggon áššegirjjiid ja iežas cealkámuša 
váidagis hálddahusriektái.  

Hálddahusrievtti mearrádussii dakkár áššis, 
mii guoská máksima gaskkalduhttimii dahje 
ruovttoluottabearramii, oažžu ohcat 
nuppástusa váidimiin Alimus 
hálddahusriektái nu go 
hálddahusláhkageavahanlágas mearriduvvo. 
Mu ui hálddahusrievtti mearrádussii oažžu 
ohcat nuppástusa váidimiin dušše dalle, jos 
Alimus hálddahusriekti mie iha váidinlobi.  

——— 
Dán lága fápmuiboahtimis mearriduvvo 

sierra lágain. 
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