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493/2016

Statsrådets förordning
om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2016/2017

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 14 § 3 mom.
i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 §
2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd som beviljas till renägare på grund-
val av antalet djur för det i renskötsellagen (848/1990) avsedda renskötselåret 2016/2017
med medel som i statsbudgeten för år 2016 anvisats för det nationella stödet för jordbruket
och trädgårdsodlingen. 

2 §

Ansökan om stöd

Stöd betalas till i 14 § 1 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdso-
dlingen (1559/2001) avsedda stödsökande som bedriver renskötsel i området C3 eller om-
rådet C4 enligt bilaga 1 till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och
de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015). Som hushåll betrak-
tas också ett oskiftat dödsbo.

En förutsättning för att få stöd är att stödmottagaren för bok över intäkterna och utgif-
terna för sin rennäring.

3 §

Livrenar som berättigar till stöd

En förutsättning för stöd är att de som hör till hushållet enligt renlängderna äger sam-
manlagt minst 80 stycken i 5§ 2 punkten i renskötsellagen avsedda livrenar vid utgången
av renskötselåret.

Äganderätten till och antalet djur som berättigar till stöd grundar sig på renlängden för
renskötselåret 2015/2016. Handel med ren under renskötselåret 2015/2016 kan beaktas
när stöd beviljas.

Stöd betalas inte för livrenar till den del antalet överstiger det största tillåtna antalet
livrenar för renbeteslagen eller deras delägare. Om antalet livrenar i renbeteslaget översti-
ger det största tillåtna antalet, minskas antalet stödberättigande livrenar per hushåll i fråga
om det överstigande antalet i samma förhållande som hushållen äger livrenar i renbetesla-
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get. Är det antal livrenar som hör till ett hushåll mindre än vad som föreskrivs i 1mom.,
får hushållet beviljas stöd på basis av det antal livrenar som kvarstår, om hushållet före
minskningen har haft minst det antal livrenar som föreskrivs i 1 mom.

Stöd betalas inte för livrenar som en delägare borde ha slaktat enligt de slaktplaner som
renbeteslaget godkänner årligen. Om antalet icke slaktade renar i hushållet är mer än tre
procent av det totala antalet livrenar, betalas inget stöd till hushållet.

4 §

Stödbelopp

Stödbeloppet är högst  28,50 euro per livren.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2016.

Helsingfors den 22 juni 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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Översättning till skoltsamiska

ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagis 2016/2017

- ja šaddogárdedoalu riikkadási doarjagiid 
birra addojuvvon lága (1559/2001) 4 §:a 2 mom

1 §

Heivehansuorgi

Dán ásahusas mearriduvvo dan ealliguovdasaš doarjagis, mii máksojuvvo boazoeaiggádiid-
da stáhta bušeahtas jahkái 2016 eana-

848/1990) oaivvilduvvon boazodoallojagis 2016/2017.

2 §

Doarjaga ohcan

Doarjja máksojuvvo eanadoalu doarjagiid doarjjaguovlluid ja daid suologuovlun lohkkojuv-

guovlluin C3 dahje C4 bohccuiguin bargi, eana- ja šaddogárdedoalu riikkadási doarjagiid birra 
addojuvvon lága (1559/2001) 14 §:a 1 momeanttasoaivvilduvvon ohcciide. Dállodoallun 

Doarjaga oažžuma eaktun lea dat, ahte d ihan boazodoalu 

3 §

Doarjjadohkálaš ealihanbohccot

Doarjaga sáhttá oažžut, jos dállodollui gullevaš olbmot oamastit boazologahallamiid miel-
deboazodoallojagi loahpas uhcimustá 80 ealihanbohcco, nugo boazodoallolága 5 §:a 2

uduvvet boazodoal-
lojagis 2015/2016 dahkkojuvvon boazologahallamii. Boazodoallojagi 2015/2016 áigge dahk-
kojuvvon boazogávppit sáhttet váldojuvvot

Doarjja ii máksojuvvo dakko bokte go ealihanbohccuid mearri manná badjel bálgosiidda 
nboazologuid. Jos bálgosa ealihan-

boazolohku manná badjel bálgosiidda mearriduvvon alimus lobálaš ealihanboazologu, de 
dállodoaluid doarjjadohkálaš ealihanbohccuid lohku geahpeduvvo liigebohccuid hárrái seam-
ma gori mielde go dállodoalut oamastit ealihanbohccuid bálgosis. Jos ealihanboazolohku 
báhcá uhcibun go 1 momeanttas mearriduvvo, de 

oalus leat leamaš ovdal geahpedeami ea-
lihanbohccot uhcimustá 1 momeanttas mearriduvvon mearri.
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galgan bálgosa dohkkehan 
jahkásaš njuovvanplánaid mielde njuovvat. Jos dállodoalu ovdalis oaivvilduvvon njuovakeah-
tes bohccuid lohku lea badjel golbma proseantta ealihanboazologus, de doarjja ii máksojuvvo 
dállodollui ollege.

4 §

Doarjaga mearri

Doarjaga mearri lea eanemustá 28,50 euro ealihanbohccos.

5 §

Fápmuiboahtin

Dát ásahus boahtá fápmui geassemánu 29 beaivve 2016.

Helssegis geassemánu 22 beaivve 2016

Eanadoallo- ja birasministtar Kimmo Tiilikainen

Boarráset hálddahuscálli Juha Vanhatalo
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