Svensk författningssamling

SFS 1998:1362

Förordning
om ändring i rennäringsförordningen (1993:384);

Utkom från trycket
den 17 november 1998

utfärdad den 5 november 1998.
Regeringen föreskriver i fråga om rennäringsförordningen (1993:384)
dels att 1 och 36 §§ samt rubriken närmast före 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 8 a, 35 a och
35 b §§, samt närmast före 35 a och 35 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

Försäljning m.m. av statens mark ovanför odlingsgränsen och på
renbetesfjällen
1 § Regeringen prövar frågor om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Frågor om friköp av fjällägenheter eller
del av dessa samt om nedläggning av en fjällägenhet prövas dock av Statens
jordbruksverk.
8 a § I mån av tillgång på medel kan bidrag eller ersättning lämnas till investeringar i byggnader och andra fasta anläggningar på fjällägenheter, till
underhåll och upprustning av fjällägenheter, till avvecklingsbidrag och avträdesersättning åt innehavare av sådana lägenheter, till gästgiveribestyr och
till inlösen av byggnader.
Frågor om bidrag och ersättningar enligt första stycket prövas av Jordbruksverket eller, efter verkets bemyndigande, av länsstyrelsen.
Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om bidragen och ersättningarna enligt första stycket.

Katastrofskadeskydd
35 a § I mån av tillgång på medel kan bidrag lämnas till en sameby för att
till viss del täcka sådana kostnader för utfodring som uppstått på grund av
synnerligen svåra betesförhållanden.
Frågor om bidrag enligt första stycket prövas av Jordbruksverket.
Närmare föreskrifter om bidraget får meddelas av Jordbruksverket.

Stöd till främjande av rennäringen
35 b § I mån av tillgång på medel kan bidrag lämnas till åtgärder som
främjar rennäringen.
Frågor om bidrag enligt första stycket prövas av Jordbruksverket.
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36 §1 Beslut av styrelsen för samefonden får inte överklagas.
Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket.
Jordbruksverkets beslut enligt 35 b § eller i ett överklagat ärende enligt
8 a § får inte överklagas. Övriga beslut av Jordbruksverket får överklagas
hos regeringen.
Denna förordning träder i kraft den 15 december 1998.
På regeringens vägnar
MONA SAHLIN
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)
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