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Muu asiaMnrovvvvom ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av finansierings-stödet för renhushållning och naturnäringar Utgiven i Helsingfors den 11 maj 2015

562/2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av finansie-

rings-stödet för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av finansieringsstö-

det för renhushållning och naturnäringar (176/2001) 2 och 3§, 9§ 1 mom., 4 och 5 kap.,
17§ 2 och 3 punkten och 22§, 

av dem 2§ sådan den lyder delvis ändrad i förordning 651/2008 samt 
ändras 1, 6, 15 och 20§ samt bilaga 1, 
av dem 15§ och bilaga 1 sådana de lyder i förordning 651/2008, som följer:

1§

Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs om användning av statens bevillningsfullmakt och
anslag samt av de medel som anvisas i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan då
stöd beviljas och betalas 2015 med stöd av lagen om finansiering av renhushållning och
naturnäringar (45/2000), nedan finansieringslagen. 

Finansieringsstödet allokeras till ändamål enligt 2 och 3 kap. i finansieringslagen samt
till forskningsprojekt enligt 65§ i den lagen.

Finansieringsstödet allokeras uteslutande till åtgärder som helt finansieras med natio-
nella medel.

6§

Renhushållnings- och naturnäringsföretagens anskaffningar av lösöre

För kostnader som föranleds av anskaffning av en snöskoter, av något annat terrängfor-
don eller av ett fordon som är avsett att köras i terräng och som har registrerats för allmän
vägtrafik får stöd beviljas till högst 20 procent av de godtagbara kostnaderna, förutsatt att
fordonet är nödvändigt för renskötseln eller naturnäringsverksamheten. Stöd beviljas dock
inte för anskaffning av terrängbil. Stödet beviljas som bidrag.

För andra lösöresanskaffningar får stöd beviljas till högst 20 procent av de godtagbara
kostnaderna. Stödet beviljas som statligt lån.

Stöd beviljas inte för anskaffning av enskilda renar, renboskap med märken eller annan
levande lösegendom.
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15§

Europeiska unionens lagstiftning som ska tillämpas

På den åtgärd som ska stödas och på stödbeloppet tillämpas bestämmelserna i kommis-
sionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jord-
bruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre
marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt. 

20§

Stödets maximibelopp och stödform

I bilagan till denna förordning finns bestämmelser om maximibeloppet och stödformer-
na för det stöd som beviljas för investeringar enligt 2 och 3 kap.  Stöd för renbeteslagens
investeringar beviljas endast som bidrag.

————
Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2015.
På stödansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas

de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

Helsingfors den 7 maj 2015

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Lagstiftningsråd Katriina Pessa
2



562/2015  
Bilaga

Stödformer som avses i 20§ och stödets maximibelopp

PRIVATA NÄRINGSIDKARE
(SL = statslån)

RENBETESLAGENS INVESTERINGAR

Stödobjekt Låneform Maximi- Maximi- Maximi- 
lånebelopp, bidrags- stödnivå
procent belopp procent

(bidrag och stöd
avseende lånet
sammanlagt)

Bostadsbyggnader SL 80 10 50
Väg, vatten och avlopp, 
elektrifiering SL 60 0 20
Ekonomibyggnader SL 60 0 20
Snöskoter 0 20 20
Annat terrängfordon 0 20 20
Produktionsmedel och 
annat lösöre i anknytning 
till produktion SL 60 0 20

Stödobjekt Maximibidragsbelopp
procent

Ren-, betes-, renskiljnings-, märknings-, 
utfordrings- och skyddsstängsel 60
Vägar till renskiljnings- 
stängslen och elektrifiering av stängslen 60
Renbeteslagens
arbetsplatsbostäder 50
Förbättring av data- 
beredskapen och
kommunikationsförbindelserna 40
Annat vid renskötsel
nödvändigt lösöre 40
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Bilaga

Eana- ja meahccedoalloministeriija ásahus
boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjaga siktemis addojuvvon eana- ja 

meahccedoalloministeriija ásahusa rievdadeamis

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde 
gomihuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjaga siktemis addojuvvon eana- ja 

meahccedoalloministeriija ásahusa (176/2001) 2 ja 3 §, 9 §:a 1 momeanta, 4 ja 5 lohku, 17 §:a 
2 ja 3 čuokkis ja 22 §,

dakkárin go das lea 2 § oassin ásahusas 651/2008 ja 
rievdaduvvo 1, 6, 15 ja 20 § ja mielddus 1, 
dakkárin go daid leat 15 § ja mielddus 1 ásahusas 651/2008, čuovvovaččat:

1 §

Heivehansuorgi

Dán ásahusas mearridit stáhta mieđihanfápmudusa ja mearreruđa ja eanandoalu 
ovddidanruhtaráju geavahanplánas čujuhuvvon ruhtaváriid geavaheamis mieđihettiin ja 
mávssedettiin doarjaga boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000), maŋŋelis 
ruhtadanláhka vuođul jagi 2015.

Ruhtadandoarjja čujuhuvvo ruhtadanlága 2 ja 3 logus oaivvilduvvon ulbmiliidda ja lága 65 
§:s oaivvilduvvon dutkanfidnuide. 

Ruhtadandoarjja siktejuvvo dušše doaibmabijuide, mat ruhtaduvvojit oalát našuvnnalaš 
ruđaiguin.

6 §

Boazodoalu- ja luondduealáhusaid luovosopmodatskáhppomat

Boazodoalus dahje luondduealáhusain vealtameahttun mohtorgielkká, eará meahccefievrru 
ja dakkár meahcis johtimii oaivvilduvvon fievrru, mii lea registrerejuvvon almmolaš 
geaidnojohtolahkii, skáhppomis boahtán goluide sáhttá mieđihit doarjaga eanemustá 20 
proseantta dohkkehuvvon goluin. Doarjja ii goittotge mieđihuvvo meahccebiilla sháhppomii. 
Doarjja mieđihuvvo doarjjaruhtan.

Eará luovosopmodatskáhppomiidda sáhttá mieđihit doarjaga eanemustá 20 proseantta 
dohkkehuvvon goluin. Doarjja mieđihuvvo stáhtaloatnan. 

Doarjja ii mieđihuvvo ovttaskas bohccuid, boazoealu mearkkaidisguin dahje eará ealli 
luovosopmodaga skáhppomii.

15 §

Eurohpá uniovnna láhkaásaheapmi mii heivehuvvo

Dorjojuvvon doaibmabidjui ja doarjaga mearrái heivehuvvo, maid dihto eana- ja 
meahccedoallosuorggi ja eananguovlluid doarjjahámiid gávnnaheamis sismárkaniidda 
heivvolažžan Eurohpá uniovnna doaimmas dahkkon soahpamuša 107 ja 108 artihkkala mielde 
addojuvvon kommišuvnna ásahusas (EU) N:r 702/2014  mearriduvvo.
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20 §

Doarjaga eanemus mearri ja doarjjahápmi

Dán ásahusa mildosis mearriduvvo 2 ja 3 logus oaivvilduvvon doarjaga eanemus meriin ja 
doarjjahámiin. Doarjja bálgosa investeremii mieđihuvvo dušše doarjjaruhtan.

———
Dát ásahus boahtá fápmui 25 beaivve miessemánu 2015  

Dán ásahusa fápmui boahtima maŋŋá daid doarjjaohcamušaide, mat leat gieđahallamis, 
heivehuvvo dán ásahusa fápmui boahtima maŋŋá boahtán njuolggadusaid. 

Helssegis 7 beaivve miessemánu 2015

Eana- ja meahccedoalloministtar Petteri Orpo

Láhkaásahanráđđealmmái Katriina Pessa

.
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Mielddus 1

Ásahusa 20 §:s oaivvilduvvon doarjjahámit ja doarjaga eanemus mearit

PRIVÁHTA EALAHUSHÁRJEHEADDJIT
(L    = luondduealáhusguovlu)
(SL = stáhtaloatna)

Doarjjačuozáhat Loatnahápmi, Eanemus Eanemus Eanemus
loatnamearri, doarjja- doarjjadássi
proseantta mearri proseantta

(doarjja ja lotnii 
gullevaš oktiibuot)

Ássanráhkadusat SL 80 10/20 (L) 50 
Geaidnu, čáhcefuolahus 
ja šleađga SL 60 0 20
dállodoalloráhkadus SL 60 0 20
Mohtorgielká 0 20 20
Meahccefievru 0 20 20
Buvttadangaskaoamit ja eará 
-luovosopmodat SL 60 0 20

BÁLGOSIID INVESTEREMAT

Doarjjačuozáhat Eaanemus mearri
proseantta

Eastta-, guođohan, bigálus-, mearkun-,
borahan- ja suodjeáiddit 60
Bigálusáiddiid geainnut 
ja bigálusáiddiid šleađga 60
Bálgosiid bargoeanavisttit 50
ADG-válmmašvuođaid 
ja kommunikašuvdnaoktavuođaid
buorideapmi 40
Eará boazodoalus
dárbbašlaš luovosopmodat 40
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