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 Ansökan om transportbidrag för kött 
för år 2020 

  SRf 735/2020 
  Lämna in ansökan till Livsmedelsverket senast 

12.2.2021 på adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi 
eller PB 100, 00027 Livsmedelsverket. 

1. Sökande 

Namn FO-nummer 

            
Utdelningsadress Postnummer och postadress 

            
Namn och e-postadress för den som lämnar ytterligare information  Bankkontonummer i IBAN-form 

            

2. Jag ansöker om transportbidrag för kött för transporter av slaktdjur från produktionsställen i följande 
stödområden till ett godkänt slakteri år 2020:  

Djurgrupp Uppgifter  
om slaktkroppar 

Stödområde 
C3-P2 och C3-P3 

(43,35 e/ton) 
C3-P4 och C4-P4 

(75,98 e/ton) 
C4-P5 

(173,62 e/ton) 

Nötkreatur 
st                   

ton                   

Svin 
st                   

ton                   

Får 
st                   

ton                   

Fjäderfä 
st                   

ton                   

Häst 
st                   

ton                   

Get 
st                   

ton                   

Sammanlagt, ton                   

C3-P2 och C3-P3 Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Pello, Ranua, Rovaniemi, Simo, Tervola, Torneå och Övertorneå. 
C3-P4 och C4-P4 Kolari, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag för de delar som hör till P5. 
C4-P5 Enare, Enontekis, Muonio, Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä de regioner som avses i bilaga till SRf 5/2015. 

3. Annat transportbidrag som sökanden har fått för samma ändamål 

  Jag har inte fått transportbidrag    Jag har fått transportbidrag                                                                  euro  

4. Underskrift 

Jag försäkrar att uppgifterna på denna blankett är korrekta. 
Ort och tid Underskrift och namnförtydligande 
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