
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom strukturstöd för renhushållning och naturnäringar Utgiven i Helsingfors den 15 maj 2017

276/2017

Statsrådets förordning
om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd för ren-
hushållning och naturnäringar (986/2011):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på stödsystem som avses i 3 § i lagen om strukturstöd för
renhushållning och naturnäringar (986/2011), nedan lagen om strukturstöd för renhushå-
llning. 

2 §

Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning

En förutsättning för beviljande av stöd för enbart renhushållning är att den åtgärd som
stöds uppfyller villkoren i Europeiska kommissionens beslut om bemyndigande av natio-
nellt stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter i Finland C(2016) 1752.

En förutsättning för beviljande av stöd och forskningsfinansiering för andra naturnä-
ringar än renhushållning är att den åtgärd som stöds uppfyller villkoren i kommissionens
förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och
skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

En förutsättning för beviljande av startstöd till unga näringsidkare är att den åtgärd som
stöds uppfyller villkoren i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland
2014–2020 och i kommissionens beslut om godkännande eller ändring av programmet.

En förutsättning för beviljande av en särskild förmån som avses i 87 § 1 mom. 2 och 4
punkten i lagen om strukturstöd för renhushållning är att den åtgärd som stöds uppfyller
villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse
inom jordbrukssektorn.

En förutsättning för beviljande av en särskild förmån som avses i 87 § 1 mom. 3 punk-
ten i lagen om strukturstöd för renhushållning är att den åtgärd som stöds uppfyller vill-
koren i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107
och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse
inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.
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3 §

Begränsningar för beviljande av stöd i lagstiftningen om statligt stöd

Stöd får inte beviljas sådana företag i svårigheter som avses i kommissionens medde-
lande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella
företag i svårigheter (2014/C 249/01).

Stöd får inte beviljas eller beviljat stöd utbetalas, om den som ansöker om stöd eller ut-
betalning av stödet inte har iakttagit det beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen
om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd
(300/2001).

2 kap.

Allmänna förutsättningar för åtgärder som stöds

4 §

Ansökan om stöd

Startstöd till unga näringsidkare (startstöd), investeringsstöd till näringsidkare
(investeringsstöd), stöd för bostadsbyggande och investeringsstöd till renbeteslag får sö-
kas fortlöpande. Ansökningarna avgörs per stödperiod, och stödperioderna är

1) den 16 januari–15 april,
2) den 16 april–15 juni,
3) den 16 juni–15 september,
4) den 16 september–15 januari.
Annat stöd än sådant som avses i 1 mom. får sökas årligen enligt följande:
1) stöd för underhåll av renstängsel senast den 15 januari,
2) forskningsfinansiering senast den 31 mars,
3) särskilda förmåner senast den 31 december.
Om kostnaderna för en investering som gäller renhushållning överstiger 200 000 euro,

ska utlåtande enligt i 50 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning begäras i frå-
ga om investeringen.

5 §

Affärsplan

En förutsättning för att bevilja startstöd samt stöd i vilket det ingår stöd i form av lån är
att sökanden lägger fram en affärsplan.

Affärsplanen ska innehålla åtminstone
1) uppgift om sökandens ålder, yrkesskicklighet och vanliga vistelseort,
2) en beskrivning av renhushållningslägenhetens eller naturnäringslägenhetens

(lägenhet) verksamhet och näringsidkande inklusive en bedömning av verksamhetens ris-
ker,

3) uppgifter om besittningen av lägenheten, lägenhetens struktur, sökandens renbe-
teslag, antalet sysselsatta inom verksamheten, lägenhetens produktionsinriktade tillgångar
och deras lämplighet för den verksamhet som stöds, antalet renar och andra produktions-
djur, produktionsmängder samt näringsverksamhet i anknytning till en naturnäring,

4) uppgifter om utvecklandet av lägenhetens verksamhet och dess mål samt möjlighe-
terna för marknadsföring av huvudprodukterna,

5) en likviditetsplan för hela lägenheten, där utöver inkomsterna av ren- och naturnä-
ringarna också sökandens inkomster av annat än ren- och naturnäringarna ska specificeras,
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samt en redovisning med behövliga kalkyler över sökandens och makens årliga totalin-
komster,

6) uppgifter om andra omständigheter av betydelse med tanke på genomförandet av åt-
gärden samt inverkan på lägenhetens produktionsförhållanden när det gäller arbetsmiljö,
hållbart utnyttjande av naturtillgångar och djurs välbefinnande.

Granskningsperioden för de kalkyler som avses i 2 mom. 5 punkten ska omfatta det år
som föregått året för ansökan, året för ansökan och åtminstone de fem räkenskapsperioder
som följer på året för ansökan. Den som utarbetat kalkylen ska presentera grunderna och
källmaterialet för de prognoser som denne använt. Om startstöd och investeringsstöd en-
ligt lagen om strukturstöd för renhushållning och lagstiftning som gällde före dess
ikraftträdande beviljas som understöd till den som ansöker om startstöd ska dessa beaktas
i likviditetsplanen de år de betalas.

I en redogörelse för genomförandet av affärsplanen ska det anges på vilket sätt åtgär-
derna enligt planen har genomförts och vid behov orsakerna till att åtgärderna inte genom-
förts på planerat sätt.

6 §

Urvalskriterier för åtgärder som stöds

Vid valet av åtgärder som stöds med startstöd iakttas de urvalskriterier i programmet
som avses i 2 § 3 mom. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer urvalskriterierna för
startstödet i egenskap av förvaltningsmyndighet enligt 11 § i lagen om förvaltning av ut-
vecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014), efter att ha hört den övervakningskom-
mitté som avses i 14 § i den lagen.

Om de medel som har anvisats för beviljandet av stöd inte räcker till för stödjande av
alla de investeringar som uppfyller stödvillkoren, ska vid valet av åtgärder som stöds föl-
jande beaktas:

1) när det gäller stöd för bostadsbyggande, sökandens förutsättningar för kontinuerligt
lönsam näringsverksamhet samt sökandens och dennes familjemedlemmars bostadsför-
hållanden och dessas ändamålsenlighet,

2) när det gäller andra investeringar än de som avses i 1 punkten, hur den planerade in-
vesteringen förbättrar näringens eller lägenhetens ekonomiska verksamhetsförutsättning-
ar och främjar arbetssäkerheten och arbetsmotivationen, djurens välbefinnande eller ener-
gieffektiviteten,

3) huruvida lägenheten finns inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen
(974/1995) och särskilt inom det område (skoltområde) som avses i 2 § i skoltlagen
(253/1995).

Med familjemedlemmar avses sökandens make, sökandens och makens bröstarvingar
och adoptivbarn, bröstarvingarnas och adoptivbarnen makar och bröstarvingar samt sö-
kandens och makens föräldrar.

7 §

Inledande av åtgärd

Bestämmelser om etablering av renhushållning eller annan naturnäring finns i 28 §.
Andra åtgärder än sådana som avses i 1 mom. anses ha inletts när,
1) vid byggande eller utvidgning av en byggnad, anläggning eller konstruktion, grund-

läggningsarbetet har inletts genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt
sätt eller, om grundläggningsarbetet utförs av en entreprenör, när det slutliga entrepre-
nadavtalet har undertecknats,

2) vid grundlig renovering av en byggnad, anläggning eller konstruktion, arbetet har
inletts eller, om arbetet utförs av andra, när det slutliga avtalet har undertecknats,
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3) vid anskaffning av renar eller ett renmärke och den renboskap som omfattas av det,
det slutliga köpebrevet har undertecknats, 

4) vid anskaffning av maskiner eller anordningar eller vid förvärv av andra föremål el-
ler rättigheter som utgör anläggningstillgångar, den bindande beställningen har gjorts eller
det slutliga anskaffningsavtalet har undertecknats eller, om ingen beställning eller inget
anskaffningsavtal förutsätts, när anskaffningspriset för föremålet eller rättigheten har be-
talats, eller om priset betalas i poster, den första posten har betalats,

5) vid finansiering av forskning som sökanden själv genomför, forskningsarbetet i en-
lighet med en godkänd forskningsplan i realiteten har inletts,

6) vid genomförande av andra än i 1–5 punkten avsedda åtgärder, arbetet har inletts,
priset betalats eller det slutliga avtalet ingåtts.

8 §

Stödjande av en inledd åtgärd i renbeteslagets projekt

Stöd kan beviljas för en inledd åtgärd, om
1) renbeteslaget har skyldighet enligt 32 § i renskötsellagen (848/1990) att uppföra ett

skyddsstängsel för att skydda en odling eller något annat område och skada orsakad av re-
nar endast kan förhindras genom att ett stängsel omedelbart uppförs,

2) renbeteslagets stängsel som är i tillfredsställande skick har gått sönder till följd av
naturförhållanden, skador orsakade av hjortdjur eller handlingar vidtagna av andra än ren-
beteslagets medlemmar, om avsaknad av stängsel medför väsentlig fara för renarna eller
det söndriga stängslet väsentligt stör renskötselarbetet.

En förutsättning för beviljande av stöd är att stödansökan lämnas in genast när det enligt
de dokument som krävs som grund för ansökan och de regler som gäller för beslutsfattan-
det i renbeteslaget är möjligt. 

9 §

Stödform och maximibelopp

Stöd beviljas med beaktande av stödets maximibelopp och stödformer enligt bilagan,
om inte något annat föreskrivs nedan.

Om det för samma ändamål redan har beviljats stöd av Europeiska unionens medel eller
nationella medel, får det stöd som avses i denna förordning och det tidigare beviljade stö-
det totalt inte överstiga maximibeloppen enligt bilagan. I stödets maximibelopp beaktas
även stöd och förmåner som enligt någon annan lag än lagen om strukturstöd för renhus-
hållning har beviljats eller tillkommer sökanden samt stöd och förmåner som har beviljats
av någon annan myndighet eller ett offentligt samfund och som avser samma åtgärd och
ges i form av avdrag för kostnaderna, nyttjanderätt, skattebefrielse eller på något annat
motsvarande sätt.

Vid beviljande av stöd för ett objekt som har förstörts i ett skadefall, ska den försäk-
ringsersättning som gäller samma objekt dras av från det godkända kostnadsförslaget för
den investering som stöds.

10 §

Egna produktionsinsatser

Som privat finansiering godkänns i fråga om bygginvesteringar användning av eget vir-
ke eller jordmaterial och stödmottagarens eget arbete. Värdet på eget arbete är 15 euro per
timme och arbetstagare. Om arbetet utförs med traktor eller någon annan motsvarande ar-
betsmaskin är värdet på arbetet 30 euro per timme utöver personens arbete. 
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Antalet arbetstimmar ska bokföras. För virke och jordmaterial ska det läggas fram en
redogörelse av en expert om mängd, kvalitet och pris.

11 §

Allmänna förutsättningar för byggande som stöds

Byggande som stöds ska genomföras på ett ekonomiskt sätt med hänsyn till objektets
användningsändamål. När lönsamheten bedöms kan utöver de godtagbara byggkostnader-
na också kvaliteten på och användningstiden för det objekt som stöds samt andra kostna-
der som byggandet medför beaktas. Till godtagbara byggkostnader räknas dock inte såda-
na kostnader som föranleds av kvaliteten och som inte är sedvanliga och inte nödvändiga
för den produktionsverksamhet som stödet gäller. De godtagbara byggkostnaderna kan
även omfatta kostnader för planering av projektet samt vatten och avlopp och elektrifie-
ring.

De godtagbara maximikostnaderna för byggande kan vara olika i olika delar av rensköt-
selområdet, om kostnaderna för byggande varierar mellan de olika delarna av området på
ett sätt som inverkar på kostnaderna för investeringen. De godtagbara maximikostnaderna
för byggande ska basera sig på kostnadsnivån vid tidpunkten för stödansökan.

12 §

Plan som gäller byggande

Ansökan om investeringsstöd för byggande av en byggnad ska innehålla en plan som
omfattar

1) huvudritningar,
2) en byggnadsbeskrivning,
3) ett kostnadsförslag eller en kostnadskalkyl som grundar sig på byggnadsbeskriv-

ningen, specificerad för varje byggnadsdel,
4) särskilda planer, om dessa har betydelse vid bedömning av byggnadens funktiona-

litet och de godtagbara kostnaderna.
Förhållandet mellan detaljrikedomen i och omfattningen av en plan som gäller byggan-

de och projektets omfattning och totala kostnader ska vara ändamålsenligt.

13 §

Krav på produktionsförhållanden

Att de obligatoriska krav som gäller för den stödda produktionsgrenen och som följer
av bestämmelserna om miljö, hygien och djurs välbefinnande i Europeiska unionens lag-
stiftning eller den nationella lagstiftningen uppfylls kan även konstateras genom inspek-
tioner eller tillsyn som utförs av någon annan myndighet än den som beviljat stödet, besök
på lägenheten, uppgifter som fåtts vid inspektion som gäller renbeteslaget eller på något
annat motsvarande tillförlitligt sätt.
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3 kap.

Förutsättningar som gäller näringsidkare och näringar

14 §

Yrkesskicklighet

Som tillräcklig yrkesskicklighet betraktas examen på minst andra stadiet inom den nä-
ring som är föremål för stöd. Yrkesskickligheten kan också visas med läroavtalsutbildning
eller en fristående examen.

Vid beviljande av startstöd betraktas som tillräcklig yrkesskicklighet även minst tre års
praktisk erfarenhet av renhushållning eller andra naturnäringar samt utöver den sådan ut-
bildning som är ändamålsenlig med tanke på den näringsverksamhet som stödet gäller och
vars omfattning motsvarar minst 20 studieveckor eller 30 studiepoäng, och av vilka en an-
del motsvarande minst 10 studieveckor eller 15 studiepoäng är studier i ekonomi. Om två
eller flera fysiska personer tillsammans ansöker om startstöd, anses det att kravet på yr-
kesskicklighet uppfylls om var och en av de sökande har minst tre års arbetserfarenhet och
minst hälften av de sökande har den utbildning som avses ovan.

Vid beviljande av annat stöd än startstöd betraktas som tillräcklig yrkesskicklighet även
minst tre års praktisk erfarenhet av renhushållning eller andra naturnäringar samt utöver
den sådan utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den näringsverksamhet som stö-
det gäller och vars omfattning motsvarar minst 10 studieveckor eller 15 studiepoäng. Om
produktionsinriktningen inte förändras till följd av den åtgärd som stöds, betraktas minst
tre års arbetserfarenhet av renhushållning eller andra naturnäringar som tillräcklig yr-
kesskicklighet.

15 §

Jordbruk som betraktas som naturnäring

Som naturnäring betraktas sådan husdjursproduktion, odling av säd, oljeväxter, hö och
vall samt trädgårdsodling på friland och växthusproduktion som bedrivs på lägenheten,
om den arbetsinsats som det kräver i snitt är högst 1000 arbetstimmar per år eller om fö-
retagarinkomsten från det jordbruk som bedrivs på lägenheten är mindre än den lägsta fö-
retagarinkomst av jordbruket som föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jord-
bruket (1476/2007). Till företagarinkomsten räknas då endast inkomst som erhållits från
annat jordbruk än renhushållning.

16 §

Näringar i anknytning till en naturnäring

Vid bedömning av lägenhetens livskraft beaktas utöver till naturnäringar näringar som
idkas på lägenheten eller utifrån lägenheten i anknytning till en naturnäring. Som sådana
näringar betraktas utöver fiske och skogsbruk

1) som handarbete eller småskalig industriproduktion utförd iståndsättning och vidare-
förädling av produkter från en naturnäring,

2) tillverkning och iståndsättning av redskap som behövs i naturnäringar,
3) tillverkning av souvenirer,
4) inkvartering och guidning av turister samt annan motsvarande serviceverksamhet.
Sådan verksamhet på lägenheten som är ett led i förädlings-, distributions- eller försälj-

ningskedjan för tjänster eller produkter kan jämställas med en näring i anknytning till en
naturnäring. Vid bedömningen kan hänsyn tas till sådana näringar i anknytning till en na-
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turnäring som utöver företagaren och dennes familjemedlemmar sysselsätter andra perso-
ner i en omfattning motsvarande högst tre årsverken.

17 §

Minimi- och maximiinkomster

Den som äger färre än 80 livrenar eller idkar enbart andra naturnäringar än renhushåll-
ning anses få sin huvudsakliga försörjning från naturnäringar, om hans eller hennes årliga
inkomster av naturnäringar är minst 8 500 euro. Om en naturnäring idkas av flera personer
tillsammas som en sammanslutning, beaktas inkomsterna för den person som förtjänar
mest som minimiinkomst.

Stöd beviljas inte till en sådan idkare av renhushållning eller andra naturnäringar vars
de i statsbeskattningen beskattningsbara förvärvsinkomster av idkande av näring enligt la-
gen om strukturstöd för renhushållning som konstaterats vid den senaste beskattning som
verkställts överstiger 40 000 euro om året eller, om makar söker tillsammans, totalt 60 000
euro om året. I inkomsterna kan påvisbara förändringar beaktas.

18 §

Inkomster av näringsverksamhet

Som inkomst för en yrkesutövare betraktas det på resultaträkningen grundade resultat
av verksamheten som vid den senast verkställda beskattningen har ansetts vara inkomst
från personens inkomstkälla, ökat med gjorda avskrivningar, betalda räntor och direkta
skatter. När sökanden vid sidan av en naturnäring bedriver affärsverksamhet, betraktas
som inkomst från denna verksamhet på motsvarande sätt det resultat som grundar sig på
resultaträkningens rörelseresultat och som utökats med ovan nämnda poster. 

4 kap.

Investeringsstöd till näringsidkare

19 §

Godtagbara kostnader för investeringsstöd

Investeringsstöd kan beviljas för kostnader som orsakas av
1) en bygginvestering i en produktionsbyggnad som behövs vid idkande av naturnä-

ringar,
2) en sådan investering i vatten och avlopp eller elektrifiering som inte ingår i bygg-

kostnaderna för en produktionsbyggnad som behövs inom naturnäringar samt av byggan-
de av en väganslutning från allmän väg till sökandens lägenhet,

3) anskaffning av renar och terrängfordon samt annat lösöre som är nödvändigt vid id-
kande av naturnäringar,

4) bygginvestering i en arbetsplatsbostad på högst 40 kvadratmeter som finns utanför
lägenheten inom naturnäringsområdet.

20 §

Kostnader som inte omfattas av investeringsstöd

Investeringsstöd betalas inte för kostnader som orsakas av
1) anskaffning av produktions- eller stödrättigheter, växter eller andra djur än renar,
2) anskaffning av traktor, kompaktlastare eller bil,
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3) myndighetstillstånd eller åtgärder som vidtas i syfte att iaktta gällande krav inom
Europeiska unionen,

4) finansiering av en åtgärd som stöds,
5) mervärdesskatt, om den inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden och sökan-

den lägger fram utredning om att det inte är möjligt att få tillbaka mervärdesskatten i form
av avdrag eller återbäring,

6) transport som sökanden själv utfört,
7) utgifter som uppstått före stödbeslutet, med undantag av den plan som krävs för en

bygginvestering,
8) anskaffningar som gjorts hos sökanden, hos någon av sökandens familjemedlem-

mar, hos ett företag där sökanden eller någon av sökandens familjemedlemmar utövar be-
stämmande inflytande eller hos en person som innehar en ledande ställning i ett företag
som är sökande, om inte tillräckligt med anbud som gäller upphandlingen har begärts hos
andra relevanta anbudsgivare.

21 §

Besittning av en lägenhet och renskötselarbete

Sökande som inte är i besittning av en lägenhet kan beviljas stöd endast för investering-
ar som avses i 19 § 3 punkten.

En sökande som uppfyller villkoren i 15 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhus-
hållning kan beviljas stöd för investeringar som avses i 19 § 3 mom., om sökanden äger
minst 50 livrenar och förbinder sig att under tre renskötselår utföra 60 arbetsdagar som
godkänts av renbeteslaget.

22 §

Anskaffning av renar och terrängfordon

När en sökande som avses i 21 § 2 mom. beviljas stöd för anskaffning av renar förut-
sätts det att sökandens renantal till följd av anskaffningen ökar till minst 80 livrenar. Stöd
för anskaffning av renar beviljas dock inte till den del anskaffningen skulle leda till att det
högsta tillåtna antal renar som fastställts enligt renskötsellagen för en delägare i ett renbe-
teslag överskrids. Den stödberättigande kostnaden per livren är högst 400 euro.

För anskaffning av snöskoter kan stöd beviljas tidigast tre år från det att sökanden har
beviljats stöd för motsvarande ändamål, om sökanden från det att det föregående stödet
för samma ändamål beviljades har utfört minst 45 arbetsdagar som godkänts av styrelsen
för renbeteslaget och då använt snöskoter. Om den förutsättning som gäller arbetsdagar
inte uppfylls, kan sökanden beviljas stöd tidigast fem år från det föregående beslutet om
beviljande av stöd för motsvarande ändamål.

För anskaffning av terränghjuling kan stöd beviljas tidigast fyra år från det att sökanden
har beviljats stöd för motsvarande ändamål, om sökanden från det att det föregående stö-
det beviljades har utfört minst 30 arbetsdagar som godkänts av styrelsen för renbeteslaget
och då använt terränghjuling. Om den förutsättning som gäller arbetsdagar inte uppfylls,
kan sökanden beviljas stöd tidigast fem år från det föregående beslutet om beviljande av
stöd för motsvarande ändamål.

23 §

Iordningställande för försäljning

När investeringsstöd beviljas för byggande av en sådan produktionsbyggnad eller an-
skaffning av en sådan maskin eller anordning som behövs vid iordningställande av pro-
dukter från en naturnäring för försäljning förutsätts det att
8
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1) det inom verksamheten i huvudsak utnyttjas råvaror från den lägenhet som är före-
mål för stödet,

2) produkterna tillverkas för försäljning på lägenheten,
3) produkten efter iordningställande för försäljning fortfarande är en produkt som av-

ses i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Stöd som avses i 1 mom. beviljas inte för byggande av en separat försäljningslokal.

24 §

Begagnade maskiner och anordningar

Stöd kan beviljas för anskaffning av en sådan begagnad maskin eller anordning
1) som det inte är ändamålsenligt att skaffa som ny eller om en ersättande tjänst inte

med skäliga kostnader finns att tillgå på orten,
2) som har sådana tekniska egenskaper som lämpar sig för den planerade användning-

en eller som kan ändras så att den lämpar sig för det avsedda användningsändamålet,
3) som förbättrar totalekonomin för en investering, när man beaktar anskaffningens

pris, maskinens eller anordningens livslängd och kostnader under driftstiden,
4) vars anskaffningspris är lägre än för en ny motsvarande maskin eller anordning, och
5) vars återstående livslängd är minst tre år.

25 §

Godtagbara kostnader vid avbetalningsköp och leasingfinansiering

Investeringsstöd kan beviljas också för kostnader som orsakas av anskaffning av ma-
skiner eller anordningar med avbetalningsfinansiering, dock högst till egendomens mark-
nadsvärde. Anskaffningsutgiften för egendom som har förvärvats genom ett sådant avbe-
talningsköp som avses i 1 § i lagen om avbetalningsköp (91/1966) anses vara stödberätti-
gande även vad gäller en finansiell skuld, om

1) stödmottagaren har en sådan rättsligt bindande skyldighet att betala den återstående
finansiella skulden till finansieringsbolaget som baserar sig på lagen om avbetalningsköp
och det finansieringsavtal som har ingåtts,

2) finansieringsbolaget har betalat den finansiella skulden till säljaren för stödmottaga-
rens räkning,

3) egendomen har överlämnats till stödmottagaren,
4) de rättigheter som motsvarar äganderätten till egendomen överförs till stödmottaga-

ren så att stödmottagaren har rätt att göra avskrivningar på egendomen samt dra av mer-
värdesskatten, om stödmottagaren är mervärdesskatteskyldig.

Kostnader för förvaltning, försäkring, reparation, underhåll och andra motsvarande
kostnader i anknytning till avbetalningsavtal är inte stödberättigande.

På leasingavtal tillämpas bestämmelserna i artikel 14.6 och 14.7 i den förordning av
kommissionen som nämns i 2 § 2 mom.

5 kap.

Startstöd till unga näringsidkare

26 §

Förutsättningar för beviljande av startstöd

När startstöd beviljas för renhushållning förutsätts det att sökandens renantal enligt af-
färsplanen är minst 80 livrenar. Stöd beviljas dock inte om antalet livrenar som sökanden
9
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har överskrider det enligt renskötsellagen fastställda högsta tillåtna antalet renar per del-
ägare i renbeteslaget.

När startstöd beviljas för renskötsel och någon annan naturnäring förutsätts det att sö-
kandens årliga totalinkomst enligt affärsplanen är minst 8 500 euro senast det tredje ka-
lenderåret efter att verksamheten etablerats.

Högst ett startstöd kan beviljas per lägenhet. Startstöd beviljas inte om sökanden redan
tidigare har beviljats startstöd eller något annat motsvarande stöd för etablering eller om
sökanden är eller har varit en sådan delägare med bestämmande inflytande i en samman-
slutning som har beviljats stöd för etablering. Startstöd kan dock beviljas, om stödmotta-
garen har avstått från ett redan beviljat stöd och stödet inte börjat betalas ut eller lånet lyfts.

Mottagare av startstöd ska inleda genomförandet av affärsplanen inom nio månader
från det att stödet beviljades.

27 §

Förutsättningar som gäller en lägenhet

En förutsättning för beviljande av startstöd är att sökanden kommer i besittning av en
lägenhet som omfattar ett bebyggt lägenhetskomplex eller minst 5 hektar åker eller sam-
manlagt minst 50 hektar skogsmark och andel i samfälld skog.

Inom naturnäringsområdet kan startstöd trots bestämmelserna i 1 mom. beviljas för ren-
hushållning, om sökanden kommer i besittning av en byggnadsduglig lägenhet på minst 1
hektar.

28 §

Etablering

Renhushållning anses ha etablerats när en sökande med stöd av ett överlåtelseavtal eller
ett skriftligt arrendekontrakt kommer i besittning av en lägenhet som förutsätts för att stöd
ska beviljas och antalet livrenar har minst 1,5-faldigats sedan sökanden kom i besittning
av lägenheten, dock så att sökanden inom två år från det att renhushållningen etablerades
har minst 80 livrenar.

Renhushållning och annan naturnäring anses ha etablerats när en sökande med stöd av
ett överlåtelseavtal eller ett skriftligt arrendekontrakt kommer i besittning av en lägenhet
där den årliga totalinkomsten från den naturnäring som idkas på lägenheten överstiger
5 900 euro.

Om lägenheten förvärvats genom arvskifte, avvittring eller testamente, ska som etable-
ringstidpunkt betraktas den tidpunkt då arvskiftet, avvittringen eller testamentet har vunnit
laga kraft och sökanden har kommit i besittning av en helhet som utgör en sådan lägenhet
som förutsätts för att stöd ska betalas.

Om besittningen övergår senare än den dag då överlåtelseavtalet undertecknas eller se-
nare än den tidpunkt då arvskiftet, avvittringen eller testamentet vinner laga kraft, ska eta-
bleringen anses ha skett vid tidpunkten för besittningens övergång.

29 §

Startstödets belopp

Startstödets belopp är sammanlagt högst 50 000 euro, varav understödet är högst
25 000 euro och stödet i anslutning till lån eller beloppet av den skattefrihet som avses i
14 § 2 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) sammanlagt högst 25 000 euro.

Beloppet av ett lån som beviljats som startstöd får utgöra högst 80 procent av anskaff-
ningspriset för en lägenhet eller dess lösöre. Lån kan beviljas till ett belopp av sammanlagt
högst 100 000 euro.
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I startstödets maximibelopp beaktas som avdrag annat stöd som beviljats för anskaff-
ning av samma lägenhet eller dess lösöre och värdet av den i 1 mom. avsedda skattefrihet
som hänför sig till förvärv av en hel lägenhet. Stödet dras i första hand av från stöd i an-
slutning till lån, dock så att 2 000 euro av stödet inte dras av. Efter detta avdras stödet från
understödet. Om de övriga stöden och förmånerna tillsammans överstiger maximibeloppet
av det startstöd som sökts som understöd och stöd i anslutning till lån, beviljas stöd inte.

6 kap.

Stöd för bostadsbyggande till näringsidkare

30 §

Beviljande av stöd för bostadsbyggande

Stöd för bostadsbyggande kan beviljas för bygginvestering i bostäder och därtill höran-
de ekonomibyggnader vars läge, planlösning, tekniska konstruktion och utrustning är än-
damålsenliga samt där boendekostnaderna är skäliga, i första hand för grundlig renovering
av bostadshus som redan finns på lägenheterna. 

Stöd kan även beviljas för en sådan investering i vatten och avlopp och elektrifiering
som betjänar boende och som inte ingår i byggkostnaderna för ett bostadshus samt för
byggande av väganslutning från allmän väg till ett bostadshus. 

31 §

Maximistorlek på bostadshus som stöds

För stöd för andra bostäder än bostäder som genomgår grundlig renovering krävs att lä-
genhetsytan är högst 160 kvadratmeter och för två bostäder i samma byggnad sammanlagt
högst 200 kvadratmeter. Vid utvidgning av en bostad får lägenhetsytan av särskilda skäl
vara större än vad som här sägs, men stöd beviljas dock för högst 180 kvadratmeter av lä-
genhetsytan.

I ett bostadshus som genomgår grundlig renovering stöds högst 250 kvadratmeter av lä-
genhetsytan. Den största lägenhetsyta som stöds i en ekonomibyggnad är 60 kvadratmeter.

7 kap.

Investeringsstöd till renbeteslag och stöd för underhåll av renstängsel

32 §

Förutsättningar som gäller renbeteslaget

Med undantag av renslakterier som renbeteslag äger tillsammans är förutsättningen för
beviljande av investeringsstöd till renbeteslag att renbeteslaget tillämpar god renskötsel-
praxis och att renbeteslagets antal livrenar inte överskrider det högsta tillåtna antal renar
som med stöd av renskötsellagen fastställts för renbeteslaget. Närings-, trafik- och miljö-
centralen kan dock besluta att stöd beviljas om renbeteslagets antal livrenar är högst tre
procent högre än det ovan avsedda högsta tillåtna antalet livrenar och sökanden anger sär-
skilda skäl till att det fastställda antalet livrenar överskridits.
11



276/2017  
33 §

Plan samt tillstånd för placering

En förutsättning för beviljande av investeringsstöd till renbeteslag är att sökanden läg-
ger fram renbeteslagets uppdaterade investeringsplan och förvaltningsplan för investe-
ringarna.

Stöd kan beviljas för bygginvestering i stängsel eller underhåll av stängsel endast om
sökanden lägger fram en plan av vilken framgår vad det finns för stängsel på renbetesla-
gets område och deras ålder och längd samt vilka behov det finns i fråga om uppförande,
grundlig reparation och årligt underhåll av renbeteslagets stängsel samt prioritetsordning-
en för arbetena för ansökningsåret och de följande fem åren. Till stängslen på renbetesla-
gets område räknas inte de stängsel som finns vid riksgränsen.

En förutsättning för beviljande av stöd för uppförande eller grundlig reparation av ren-
beteslagets stängsel är att renbeteslaget lägger fram uppgifter om samtycke från områdets
ägare eller innehavare eller tillstånd av myndigheten för placering av stängslet.

34 §

Godtagbara kostnader för investeringsstöd till renbeteslag

Investeringsstöd till renbeteslag kan beviljas för sådana nödvändiga och skäliga kost-
nader inom renskötseln som orsakas av

1) uppförande eller grundlig reparation av ren-, renskiljnings-, betes-, märknings-,
skydds-, utfodrings- eller arbetsstängsel,

2) grundlig renovering av ett renslakteri som ägs av ett renbeteslag eller renbeteslag
tillsammans eller en del av ett sådant slakteri,

3) byggande, utvidgning eller grundlig renovering av en arbetsplatsbostad,
4) byggande och grundlig reparation av den väg som leder till renskiljningsstängslet el-

ler renslakteriet,
5) anskaffning av terrängfordon eller utrustning som behövs för transport av renar; stöd

beviljas dock inte för anskaffning av bil, flygplan eller helikopter eller deras tilläggsan-
ordningar,

6) anskaffning av datasystem och anordningar samt annat motsvarande lösöre.
Stöd kan också beviljas för sådan investering i vatten och avlopp eller elektrifiering som

inte ingår i byggkostnaderna för en sådan investering som avses i 1 mom.

35 §

Godtagbara kostnader för stöd för underhåll av stängsel och stödbeloppet

Stöd till renbeteslag för underhåll av renstängsel kan beviljas för kostnader som orsakas
av

1) anskaffning av de byggvaror som används i underhållsarbetet och transport av dem
till underhållsplatsen,

2) användning av ett terrängfordon för att nå underhållsplatsen,
3) användning av arbetsmaskiner i underhållsarbetet,
4) löner och lönebikostnader för dem som gör underhållsarbetet samt övriga lagstad-

gade arbetsgivarkostnader.
Stöd för underhåll beviljas inte för grundlig reparation av stängsel.
Stödet kan årligen beviljas till ett belopp på minst 1 000 euro och högst 10 000 euro per

renbeteslag.
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8 kap.

Forskningsfinansiering

36 §

Stödobjekt och godtagbara kostnader

Forskningsfinansiering kan beviljas för undersökning och utredning av sådana ekono-
miska, sociala, tekniska, miljömässiga, administrativa och juridiska frågor som gäller ren-
hushållning och naturnäringar samt för tävlings- och försöksbyggnadsverksamhet.

Som forskningsfinansieringskostnader kan de kostnader som avses i artikel 31.6 i den
förordning av kommissionen som nämns i 2 § 2 mom. godkännas.

37 §

Forskningsdelegation

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för tillsättandet av en forskningsdelegation för
renhushållning och naturnäringar. En ordförande och högst åtta medlemmar kan utses till
delegationen för tre år i sänder. Ordföranden och medlemmarna ska ha tillräcklig sakkun-
skap om delegationens uppgifter.

För en delegationsmedlems arvoden och resekostnader svarar den myndighet eller det
organ som medlemmen företräder.

Delegationen ger vid behov utlåtande om de forsknings- och utredningsprojekt som det
sökts finansiering för.

9 kap.

Särskilda förmåner

38 §

Förutsättningar för beviljande av särskilda förmåner

Tillstånd för att förlägga sådana stödjepunkter som avses i 87 § 1 mom. 1–3 punkten i
lagen om strukturstöd för renhushållning kan beviljas, om

1) stödjepunktens lägenhetsyta är högst 40 kvadratmeter,
2) lagrets lägenhetsyta är högst 10 kvadratmeter,
3) förläggandet eller användningen av stödjepunkten eller lagret inte bedöms medföra

betydande olägenhet för miljön i området.

39 §

Giltighetstiden för en särskild förmån

Ett tillstånd som gäller nyttjanderätt till mark som är i Forststyrelsens besittning bevil-
jas

1) för minst 20 år för verksamhet som avses i 87 § 1 mom. 1–3 punkten i lagen om
strukturstöd för renhushållning,

2) för minst fem år för verksamhet som avses i 87 § 1 mom. 4 punkten i lagen om struk-
turstöd för renhushållning.
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10 kap.

Utbetalning av stöd

40 §

Faktiska och slutliga utgifter

En förutsättning för betalning av stöd och lyftande av lån är att den åtgärd som ansökan
om utbetalning gäller har genomförts och att utgiften för åtgärden är slutlig. En utgift är
slutlig, om stödmottagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring
för eller på grundval av den.

Om lån har beviljats för anskaffning av fast egendom, får lån i anslutning till startstödet
dock lyftas, om det vederlag som grundar sig på överlåtelseavtalet och som är föremål för
stöd betalas senast när den sista posten av lånet lyfts.

41 §

Verifierbara utgifter

En förutsättning för betalning av stöd och lyftande av lån är att stödmottagaren till an-
sökan om utbetalning fogar en specifikation av utgifterna för åtgärden och av hur åtgärden
framskrider. Stöd betalas inte förrän utgiften har registrerats i stödmottagarens bokföring
eller i anteckningarna hos en skattskyldig som är anteckningsskyldig.

En förutsättning för utbetalning av stöd för bostadsbyggande och lyftande av lån som
hänför sig till stödet är att stödmottagaren lägger fram ett av närings-, trafik- och miljö-
centralen godkänt intyg över hur långt arbetet på investeringsobjektet har framskridit.

Vid ansökan om betalning av sådant stöd som gäller egendom som har förvärvats ge-
nom avbetalningsköp ska stödmottagaren lämna närings-, trafik- och miljöcentralen en
skriftlig anmälan från finansieringsbolaget om betalningarna till leverantören för den
egendom som har förvärvats genom avbetalningsavtal. Av anmälan ska beloppet och be-
talningsdagen för varje betalning framgå.

42 §

Betalning av startstöd i form av understöd

Understödsdelen av startstödet betalas i två lika stora poster den sista mars eller den sis-
ta oktober (betalningsdag för understöd).

Den första understödsposten betalas efter det att stödet beviljats på den första betal-
ningsdagen för understödet efter etableringen av renhushållningen eller naturnäringen.
Om det är mindre än två månader från etableringen till den första betalningsdagen för un-
derstödet, ska den första understödsposten betalas den andra betalningsdagen för under-
stödet efter etableringen.

För att den andra understödsposten ska betalas förutsätts det att affärsplanen genom-
förts på behörigt sätt. Startstöd betalas under högst fem år från etableringen. 

De utredningar som avses i 56 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning ska
lämnas in senast två månader före betalningsdagen för understödet.

43 §

Betalning av annat understöd och lyftande av lån

Ansökan om utbetalning av den första understödsposten och tillstånd att lyfta den första
låneposten ska när det gäller annat stöd än startstöd göras inom två år från det att stödet
14
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beviljades. Om tiden för genomförandet av åtgärden har förlängts, ska ansökan om utbe-
talning av den första posten göras inom den tid som anges i beslutet.

Ansökan om utbetalning av den sista posten av understöd och tillstånd att lyfta den sista
posten av lån som beviljats för byggande ska göras senast inom två månader från det att
tiden för genomförande av åtgärden har löpt ut.

Den första och sista understödspost som det sökts utbetalning av ska vara minst 20 pro-
cent av det stödbelopp som beviljats i form av understöd och den första och sista lånepos-
ten ska vara minst 20 procent av det totala beloppet av det lån som stöds. När det gäller
stöd för bostadsbyggande får understöd betalas och lån lyftas i enlighet med hur byggandet
framskridit.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att stöd betalas eller lån får lyftas trots
att ansökan gjorts efter utsatt tid, om sökanden anger vägande skäl till att ansökan förse-
nats, ansökan inte har försenats väsentligt, den omständigheten att utbetalning söks efter
utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av åtgärden och utbetalningen inte inverkar
på likabehandlingen av sökande.

11 kap.

Allmänna villkor för lån

44 §

Referensränta på statligt lån

Referensräntan på statliga lån kan vara euriborräntan för sex eller tolv månader. Refe-
rensräntan ökas med en fast andel på två procentenheter. Totalräntan på statliga lån varie-
rar i enlighet med fluktuationerna i referensräntan under lånetiden.

Villkoret om varierande ränta enligt 1 mom. ska nämnas i stödbeslutet.

45 §

Ränta på statliga lån och räntefrihet

På ett statligt lån ska låntagaren betala en ränta som minskas med beloppet av den rän-
teförmån som avses i 37 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning. Efter det att
ränteförmånen för lånet har använts fullt ut, ska ränta enligt totalräntan betalas på lånet.

Statliga lån som beviljats för byggande är räntefria de två första låneåren. Stöd som be-
viljas i form av räntefrihet beräknas på basis av totalräntan.

46 §

Friår för statliga lån

För statliga lån kan det som villkor ställas att amorteringar inte krävs för ett eller högst
tre år, utan de kvitteras som betalda före den förfallodag då den första amorteringen annars
skulle betalas. En amortering som inte debiteras inräknas i stödet när det totala stödet i an-
slutning till lånet beräknas. När stödet beräknas beaktas friårens amorteringar beräknade
enligt det totala lånebelopp som beviljats.

47 §

Beviljande av statligt lån utan säkerhet och stödbeloppet vid befrielse från säkerhet

Statliga lån kan beviljas delvis utan säkerhet, om den som ansöker om lån inte har sådan
egendom eller sådana medel till sitt förfogande som kan användas som säkerhet för det lån
som sökts. Lån kan dock beviljas utan säkerhet endast om inga väsentliga risker är för-
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knippade med den verksamhet som finansieras med lån, verksamheten är stabil och den
som ansöker om lån utifrån sin tidigare verksamhet kan bedömas klara av att betala lånet
och räntorna på det. Lån kan beviljas helt utan säkerhet endast om det finns särskilt vägan-
de skäl. För anskaffning av lösöre får lån inte beviljas helt utan säkerhet.

Det stödbelopp som ingår i ett lån som beviljas delvis utan säkerhet är 0,45 procent av
lånebeloppet. Om lånet beviljas helt utan säkerhet är värdet av stödet 1,0 procent av låne-
beloppet.

48 §

Stödbelopp som ingår i lån

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om det belopp som under lånetiden högst
kan användas som ränteförmån, som friår i fråga om amorteringar, som räntefrihet och
stöd i anslutning till befrielse från säkerhet för ett statligt lån eller som räntestöd för ett
räntestödslån.

Maximibeloppet för det stöd som beviljas i form av ränteförmån för statligt lån är det
sammanlagda beloppet av de stödposter till nominellt belopp vilka beräknats på basis av
en maximiränteförmån om fem procent för ränteperioder om ett halvt år. Räntestödet för
räntestödslån är det sammanlagda beloppet av de stödposter till nominellt belopp vilka be-
räknats på basis av ett maximiräntestöd om fyra procent för ränteperioder om ett halvt år.

Den räntefrihet som ansluter sig till statliga lån beräknas på basis av totalräntan med
iakttagande av bestämmelserna i 2 mom. Friåren för statliga lån inräknas som amortering-
ar beräknade enligt det godkända totala lånebeloppet.

Om stöd som ingår i lån har beviljats som startstöd, ska stödet betalas under fem år räk-
nat från det att lånet eller den första låneposten lyftes.

49 §

Stödnivån för stöd i form av lån

När stöd beviljas i form av stöd i anslutning till lån avses med stödnivån den andel av
de godtagbara kostnaderna för stödobjektet som utgörs av värdet av ränteförmånen, rän-
tefriheten, friåren i fråga om amorteringar och befrielsen från säkerhet för ett statligt lån
samt av det totala beloppet av räntestöd för ett räntestödslån. 

När stödnivån beräknas diskonteras den halvårsvisa ränteförmånen, räntefriheten och
friårens amorteringar samt räntestödet för ett räntestödslån till stödets värde det år stödet
beviljas. Som diskonteringsränta används referensräntan enligt kommissionens medde-
lande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor
(2008/C 14/02).

50 §

Lån och statens fordringar som ska betalas i ett för allt

Ett lån eller statens fordran ska i sin helhet betalas i en post på närmast följande förfal-
lodag, om det utestående kapitalet är högst 850 euro.

51 §

Ändring av lånevillkor

Kreditinstitutet och låntagaren får inte avtala om ändring av villkoren för lån utan nä-
rings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, om det är sannolikt att ändringen leder till att
statens utgifter ökar under den återstående lånetiden. Villkoren för räntestödslån får dock
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ändras efter det att hela räntestödet för lånet har betalats, om statsborgen inte utgör säker-
het för lånet.

Tillstånd till ändring av lånevillkor ska inhämtas hos närings-, trafik- och miljöcentra-
len innan betalningsskyldigheten enligt stödvillkoren har uppstått för den amorteringspost
eller ränta som ansökan om ändring gäller och, om det är fråga om ett lån mot borgen, inn-
an amortering för vilken uppskov beviljats har förfallit till betalning.

52 §

Ersättning för kreditinstitutets kostnader

Ersättning för de kostnader som kreditinstitutet har för skötseln av statliga lån är 0,75
procent av det utestående lånekapitalet. Ansökan om ersättning görs halvårsvis hos Lands-
bygdsverket. 

53 §

Uppföljning av stöd i anslutning till lån

För uppföljningen av stöd i anslutning till statliga lån, av räntestödslån eller av andra
lån som omfattas av statsborgen ska kreditgivaren lämna Landsbygdsverket åtminstone
följande uppgifter om lånet:

1) det centrala finansiella institutets beteckning och kontorets nummer i det kreditin-
stitut som administrerar stödet,

2) låntagare och kommunkod,
3) stödbeslutets administrativa nummer,
4) stödslag och stödkod,
5) lånets nummer, beviljat lånebelopp, låneslag och lånetid,
6) datum då lånet beviljades,
7) det sammanlagda stödbelopp som ingår i lånet eller statsborgen,
8) beloppet av den lånepost som lyfts och datum för lyftandet,
9) räntesats och sättet att räkna ut lånet och räntan,
10) amorteringssätt och förfallodagar för lånet, 
11) räntor som betalats på lånet och datumen för betalning,
12) amorteringar som betalats på lånet och datumen för betalning,
13) kapitalsaldo som inte förfallit till betalning,
14) det stödbelopp som åtgått av räntestödet under varje ränteperiod och den andel av

räntestödet som använts sammanlagt,
15) det stödbelopp som åtgått av det statliga lånet, separat för varje räntebetalningspe-

riod, och den andel av stödet som sammanlagt använts i form av ränteförmån, friår i fråga
om amorteringar, räntefrihet och stöd i anslutning till befrielse från säkerhet,

16) antalet beviljade betalningslättnader under åren.

12 kap.

Statsborgen

54 §

Statsborgen

En förutsättning för beviljande av statsborgen är att samtliga årliga amorteringar enligt
låneprogrammet är lika stora.

Det stöd som ingår i statsborgen får inte vara större än maximibeloppet av det totala stö-
det för stödobjektet. Om det för ett och samma ändamål förutom statsborgen söks lån och
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understöd, och det stöd som kan beviljas är större än maximibeloppet av det totala stödet
för stödobjektet, dras beloppet av det stöd som ingår i statsborgen först av från stödet i
form av lån på så sätt att stödets belopp minskas till högst hälften av det belopp som annars
skulle kunna beviljas som stöd för ändamålet, och det återstående stödbelopp som ingår i
borgen dras av från understödet. Om statsborgen och understöd söks för samma ändamål,
görs ett motsvarande avdrag från understödet.

55 §

Objekt och villkor för statsborgen

Statsborgen kan beviljas för lån som tas upp för sådan bygginvestering i en produk-
tionsbyggnad eller anskaffning av renar som avses i 4 kap. och för bostadsbyggande som
avses i 6 kap.

Statsborgen beviljas i första hand för lån som används för verksamhet som avsevärt för-
nyar produktionsmetoderna eller med vilken lägenhetens produktionsverksamhet utvid-
gas. I verksamheten får det inte ingå betydande risker i anknytning till finansieringen.

Statsborgen får uppgå till högst 100000 euro per lägenhet. Statsborgen kan endast av
särskilda skäl vara större än 30 procent av totalfinansieringen för en åtgärd som stöds. Om
det för samma stödobjekt har beviljats eller kommer att beviljas understöd, får understödet
och statsborgen sammanlagt inte överstiga 70 procent av den totala finansieringen av den
åtgärd som är föremål för stöd.

Om det godkända kostnadsförslaget eller anbudet för den investering som stöds över-
stiger maximibeloppet av de stödberättigande kostnaderna, kan statsborgen beviljas för
den del av lånet som överstiger de stödberättigande kostnaderna endast om det stöd som
ingår i borgen tillsammans med understödet och det stöd som hör samman med det lån
som beviljats för samma ändamål inte överstiger det maximala stödbelopp som baserar sig
på de godkända stödberättigande maximikostnaderna.

För statsborgen ska det ställas en motsäkerhet, som kan vara en fastighets- eller före-
tagsinteckning.

56 §

Stödbelopp som ingår i statsborgen

Det stödbelopp som ingår i statsborgen är minst 0,15 procent men högst 5,0 procent av
hela borgensbeloppet.

För den årliga statsborgen som beviljas meddelar jord- och skogsbruksministeriet varje
år på förhand vilken andel av statsborgensbeloppet som ska betraktas som stöd som ingår
i statsborgen.

57 §

Avgifter för statsborgen och ersättning till kreditgivare

När statsborgen beviljas tas det genom kreditinstitutets förmedling hos låntagaren ut en
engångsavgift till staten på 0,75 procent av borgensbeloppet, dock högst 200 euro. För
borgen tas det dessutom hos låntagaren halvårsvis i efterskott ut en avgift som är 0,75 pro-
cent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgen. De avgifter som tas ut
för borgen ska betalas i två poster varje år den sista april och sista oktober.

För de kostnader som kreditgivaren har för skötseln av borgenskrediten betalas en er-
sättning som uppgår till 0,2 procent av det belopp som vid tidpunkten i fråga återstår av
borgen. Ansökan om ersättning görs halvårsvis hos Landsbygdsverket.
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58 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2017.
Den tidfrist för ansökan om forskningsfinansiering som avses i 4 § 2 mom. 2 punkten

löper år 2017 ut den 31 oktober.

Helsingfors den 11 maj 2017

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare Mika Saari
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Bilaga

INVESTERINGSSTÖD TILL NÄRINGSIDKARE

1) Understöd beviljas endast för anskaffning av de renar genom vilka sökandens renantal stiger 
till 80 livrenar.

Stödobjekt Statligt lån Beloppet av 
stöd i anslut-
ning till lån

Understöd Stöd sam-
manlagt

Procent av de 
godtagbara 
kostnaderna

Procent av de 
godtagbara kost-
naderna

Procent av de 
godtagbara 
kostnaderna

Procent av de 
godtagbara 
kostnaderna

Anskaffning av renar

Inom skoltområdet 60 20 35 55

Annanstans inom renskötselområdet 60 30 - 30

Annanstans inom renskötselområdet, 
när förutsättningarna i 21 § 2 mom. 
uppfylls

60 30 201) 50

Snöskotrar

Inom renskötselområdet - - 20 20

Inom renskötselområdet, när förut-
sättningarna i 22 § 2 mom. uppfylls

- - 35 35

Inom renskötselområdet, när förut-
sättningarna i 21 § 2 mom. uppfylls

- - 40 40

Terränghjulingar

Inom renskötselområdet - - 20 20

Inom renskötselområdet, när förut-
sättningarna i 22 § 3 mom. uppfylls

- - 35 35

Inom renskötselområdet, när förut-
sättningarna i 21 § 2 mom. uppfylls

- - 40 40

Annat lösöre

Inom skoltområdet 50 15 40 55

Annanstans inom renskötselområdet 60 20 - 20

Produktionsbyggnader

Inom skoltområdet 40 10 50 60

Annanstans inom renskötselområdet 60 20 - 20

Produktiva investeringar i vägar, vatten och avlopp samt elektrifiering, vilka inte ingår i byggnadens 
kostnader

Inom skoltområdet 50 15 40 55

Annanstans 60 20 - 20

Arbetsplatsbostäder, inom naturnäringsområdet utanför lägenheten

Grundlig renovering och utvidgning 60 20 - 20

Nybygge 60 20 20 40
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STÖD FÖR BOSTADSBYGGANDE TILL NÄRINGSIDKARE

INVESTERINGSSTÖD TILL RENBETESLAG1)

1) I renbeteslagens gemensamma projekt bestäms stödbeloppet per renbeteslag i förhållande 
till det högsta tillåtna antalet livrenar per renbeteslag.

Stödobjekt Statligt lån Beloppet av 
stöd i anslut-
ning till lån

Understöd Stöd sam-
manlagt

Procent av de 
godtagbara 
kostnaderna

Procent av de 
godtagbara 
kostnaderna 

Procent av de 
godtagbara 
kostnaderna 

Procent av de 
godtagbara 
kostnaderna 

Grundlig renovering och utvidgning 
inom naturnäringsområdet

60 20 20 40

Nybyggnad inom naturnäringsområ-
det  

70 30 10 40

Nybyggnad, grundlig renovering och 
utvidgning annanstans inom rensköt-
selområdet

80 40 - 40

Stödobjekt Statligt lån Beloppet av stöd 
i anslutning till 
lån

Understöd Stöd sam-
manlagt

Procent av de 
godtagbara 
kostnaderna

Procent av de 
godtagbara kost-
naderna 

Procent av de 
godtagbara 
kostnaderna 

Procent av de 
godtagbara 
kostnaderna 

Betes-, skydds- och arbetsstängsel - - 70 70

Renskiljnings-, ren-, märknings- och 
utfodringsstängsel

- - 60 60

Grundlig renovering av renslakteri, 
bygginvestering i arbetsplatsbostad, 
väg som leder till renskiljningsstängs-
let eller renslakteriet

- - 50 50

Arbetsplatsbostäder - - 50 50

Terrängfordon, transportutrustning, 
datasystem och anordningar samt 
motsvarande lösöre

- - 40 40
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Bilaga

Stáhtaráđi ásahus
boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin

Stáhtaráđi mearrádusa mielde ásahuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid 
ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága (986/2011) mielde.

1 lohku

Almmolaš njuolggadusat

1 §

Heivehansuorgi

Dát ásahus heivehuvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon 
lága (986/2011), maŋŋelis boazodoalu ráhkadusdoarjjaláhka, 3 §:s oaivvilduvvon 
doarjjavuogádagaide.

2 §

Eurohpá uniovnna láhkaásahusa heiveheapmi

Dušše boazodoalu guoskevaš doarjaga mieđiheami gáibádussan lea, ahte doarjaga ožžon 
doaibma deavdá bohccuid ja boazobuktagiid buvttadeapmái ja gávppi doallamii Suomas 
mieđihuvvon našuvnnalaš doarjagiid mieđiheamis addojuvvon Eurohpá kommišuvnna 
mearrádusa K(2016) 1752, eavttuid.

Eará luondduealáhusa go boazodoalu guoskevaš doarjaga ja dutkanruhtadeami mieđiheami 
gáibádussan lea, ahte dorjojuvvon doaibma deavdá dihto eavttuid, mat bohtet eana- ja 
meahccedoallosuorggi ja dálonguovlluid doarjjahámiid gávnnaheamis sismárkaniidda 
heivvolažžan Eurohpá uniovnnas dahkkon soahpamuša 107 ja 108 artihkkala mielde 
addojuvvon kommišuvnna ásahusas (EU) Nr 702/2014.

Nuora ealáhushárjeheaddji álggahanveahki mieđiheami eaktun lea, ahte dorjojuvvon 
doaibma deavdá Nannan-Suoma dálonguovllu ovddidanprográmma 2014—2020 ja dan 
dohkkeheami dahje nuppástahttima guoskevaš kommišuvnna mearrádusa eavttuid.

Boazodoalu ráhkadusdoarjjalága 87 §:a 1 momeantta 2 ja 4 čuoggáin dárkkuhuvvon sierra 
ovddu mieđiheami gáibádussan lea, ahte dorjojuvvon doaibma deavdá Eurohpá uniovnna 
doaimmas dahkkon soahpamuša 107 ja 108 artihkkala heiveheamis unnán mearkkalaš 
doarjagii eanadoallosuorggis addojuvvon kommišuvnna ásahusa (EU) Nr 1408/2013 eavttuid.

Boazodoalu ráhkadusdoarjjalága 87 §:a 1 momeantta 3 čuoggás oaivvilduvvon sierra ovddu 
mieđiheami gáibádussan lea, ahte dorjojuvvon doaibma deavdá Eurohpá uniovnna doaimmas 
dahkkon soahpamuša 107 ja 108 artihkkala heiveheamis unnán mearkkalaš doarjagii 
guolástan- ja čáhcegilvinsuorggis addojuvvon kommišuvnna ásahusa (EU) Nr 717/2014 
eavttuid.
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3 §

Stáhtadoarjjaláhkaásaheami ráddjehusat doarjaga mieđiheapmái

Doarjaga ii oaččo mieđihit dakkár fitnodahkii mii lea váttisvuođaid siste, dainna 
oaivvilduvvo háltelinnjáin stáhtadoarjagis ruhtadansuorggi olggobeale váttisvuođain lean 
fitnodagaid gádjumii dahje ráhkadusdoarjjaođastussii addojuvvon kommišuvnna dieđuaddimis 
(2014/C 249/01).

Doarjaga ii oaččo mieđihit iige mieđihuvvon doarjaga máksit, jus doarjaga máksit, jus 
doarjaga dahje mávssu oažžu ii leat čuvvon muhtun stáhta doarjagiid guoskevaš Eurohpá 
servoša njuolggadusaid heiveheamis addojuvvon lága (300/2001) 1 §:s oaivvilduvvon 
doarjaga ruovttoluottabearranmearrádusa. 

2 lohku

Dorjojuvvon doaibmabiju guoskevaš almmolaš gáibádusat

4 §

Doarjaga ohcan

Nuorra ealáhushárjeheaddji álggahanveahki (álggahanveahkki), ealáhushárjeheaddji 
investerendoarjaga (investerendoarjja), ássanhuksendoarjaga ja bálgosa investerendoarjaga 
oažžu ohcat oppa áigge. Ohcamušat čovdojuvvojit doarjjaáigodagaid mielde, mat leat:

1) 16 beaivvis ođđajagimánu 15 beaivái cuoŋománu;
2) 16 beaivvis cuoŋománu 15 beaivái geassemánu;
3) 16 beaivvis geassemánu 15 beaivái čakčamánu;
4) 16 beaivvis čakčamánu 15 beaivái ođđajagimánu.
Eará go 1 momeanttas oaivvilduvvon doarjaga oažžu ohcat jahkásaččat čuovvovaččat:
1) Bálgosa áiddiid ortnegisdoallandoarjaga maŋimustá 15 beaivve ođđajagimánu;
2) Dutkanruhtadeami maŋimustá 31 beaivvi njukčamánu;
3) Sierra ovdu maŋimustá 31 beaivvi juovlamánu.
Boazodoalu ráhkadusdoarjjalága 50 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon rádjá, man badjel 

mannamis galgá bivdit máinnašuvvon láhkačuoggás oaivvilduvvon cealkámuša lea 200 000 
euro.

5 §

Fidnodoaibmaplána

Álggahanveahki ja doarjaga, masa gullá loatnahápmásaš doarjja, mieđiheami gáibádussan 
lea, ahte ohcci čájeha fidnodoaibmaplána.

Fidnodoaibmaplánas galgá buktit ovdan ainjuo:
1) Doarjaga ohcci agi, ámmátdáiddu ja fásta ássanbáikki;
2) Govvádus boazodoallodoalu dahje luondduealáhusdoalu (doallu) doaimmas ja ealáhusa 

hárjeheamis sihke árvvoštallama doaimma riskkain;
3) Doalu hálddašeami ja ráhkadusa guoskevaš dieđuid, doarjaga ohcci bálgosa, doaimma 

barggolašvuođa, doalu buvttuslaš opmodaga ja dan heiven dorjojuvvon doibmii, bohccuid ja 
eará buvttaealliid eallimeriid ja buvttadusmeriid sihke luondduealáhussii gullevaš 
ealáhusdoaimma guoskevaš dieđuid;

4) Dieđut doalu doaimma ovddideamis ja ovddideami mihttomeriin ja váldobuktagiid 
márkanastinvejolašvuođain;
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5) Oppa doalu máksingárvvisvuođaplána, mas boazo- ja luondduealáhusa boađuid lassin 
galgá sirret maiddái ohcci boađuid eará go boazo- ja luondduealáhusain sihke čielggadus 
dárbbašlaš rehkenastimiin ohcci ja su beallelačča jahkásaš oppalašboađuin;

6) Dieđut eará doaibmabijuid ollašuhttima dáfus dárbbašlaš áššiin ja váikkuhusain doalu 
buvttadandiliide bargobirrasa, luondduváriid suvdilis geavaheami dahje ealliid buresbirgejumi 
dáfus.

Ovdalis 2 momeantta 5 čuoggás oaivvilduvvon rehkenastimiid guorahallanbadji galgá 
guoskat ohcamušjagi ovddit jagi, ohcamušjagi ja unnimustá vihtta ohcamušjagi čuovvovaš 
kontobaji. Rehkenastima gárvvisteaddji galgá čájehit geavahuvvon einnostusaid ákkaid ja 
gáldomateriála. Ohccái doarjjan mieđihuvvon boazodoalu ráhkaduslága ja ovdal dan fápmui 
boahtima fámus lean láhkaásaheami vuođul mieđihuvvon álggahan- ja investerenveahkki 
galgá váldot vuhtii máksingárvvisvuođaplánas vuhtii daid jagiin, main doarjagat 
máksojuvvojit.

Fidnodoaibmaplána ollašuhttimii guoskevaš čielggadusas galgá buktit ovdan mo plánas 
oaivvilduvvon doaibmabijut leat ollašuvvan ja dárbbašettiin sivat, mat leat váikkuhan, ahte 
doaibmabijut eai leat ollašuvvan plánas oaivvilduvvon vugiin.

6 §

Dorjojuvvon doaibmabijuid válljenákkat

Álggahanveahkkin dorjojuvvon doaibmabijuid válljedettiin čuovvut 2 §:a 3 momeanttas 
oaivvilduvvon prográmma čuovvu válljenákkaid. Eana- ja meahccedoalloministeriija nanne 
dálonguovllu ovddidanprográmmaid hálddašeamis addojuvvon lága (27/2014) 11 §:s 
oaivvilduvvon hálddahusvirgeoapmahažžan álggahusdoarjaga válljenákkaid máinnašuvvon 
lága 14 §:s oaivvilduvvon čuovvunkomitea gullama maŋŋá.

Jos doarjaga mieđiheapmái čujuhuvvon ruđat eai reahkká buot eavttuid deavdán 
investeremiid doarjumii, dorjojuvvon doaibmabijuid válljedettiin galgá váldit vuhtii:

1) Ássanhuksendoarjagis ohcci ealáhusdoaimma eavttut bistevaš gánnáhahtti doibmii sihke 
ohcci ja su bearašlahtuid ássandilit ja daid heivvolašvuođa;

2) Eará go 1 čuoggás oaivvilduvvon investeremiin, mo plánejuvvon investeren buorida 
ealáhusa dahje doalu ekonomalaš doaibmaeavttuid ja ovddida bargodorvvolašvuođa, barggus 
veadjima, ealliid buresbirgejumi dahje energiijabeaktilvuođa;

3) Doalu sajádat sámedikkis addojuvvon lágas (974/1995) oaivvilduvvon sámiid 
ruovttuguovllus ja eandalii nuortalašlága (253/1995) 2 §:s oaivvilduvvon guovllus 
(nuortalašguovlu). 

Bearašlahtuin oaivvilduvvo ohcci beallelačča sihke ohcci dahje su beallelačča 
raddeárbbolačča, biebmománá, dáid beallelačča ja raddeárbbolačča sihke ohcci dahje su 
beallelačča vánhemiid.

7 §

Doaibmabiju álggaheami

Dállodoalu álggaheamis ásahuvvo 28 §.s.
Eará go 1 momeanttas oaivvilduvvon doaibmabidju gehččojuvvo álggahuvvon, go:
1) huksedettiin dahje viiddidettiin vistti, rusttega dahje ráhkadusa vuođđobargu lea 

álggahuvvon leikemiin dahje eará gierdavaš vugiin dahje, jus vuođđobarggu ollašuhttá 
agoartaváldi, loahpalaš agoartasoahpamuš lea vuolláičállojuvvon;

2) vuođđodivodettiin vistti, rusttega dahje ráhkadusa barggu dahkan lea álggahuvvon dahje, 
jus bargu barggahuvvo, loahpalaš soahpamuš lea čállojuvvon;
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3) skáhppodettiin bohccuid dahje boazomearkka ealuin loahpalaš gávpegirji lea 
vuolláičállojuvvon;

4) skáhppodettiin mašiinna, rusttega dahje eará geavahanopmodahkii gullevaš biergasa 
dahje vuoigatvuođa, čadni diŋgojupmi lea dahkkon dahje loahpalaš soahpamuš skáhppomis 
lea vuolláičállojuvvon dahje, jus diŋgojumi dahje skáhpponsoahpamuš ii gáibiduvvo, biergasa 
dahje vuoigatvuođa skáhpponhaddi, dahje jus haddi máksojuvvo eriin, vuosttas earri lea 
máksojuvvon;

5) ruhtadettiin dutkamuša, man ohcci ieš ollašuhttá, dutkanbargu lea dohkkehuvvon 
dutkanplána mielde duohtavuođas álggahuvvon;

6) ollašuhtedettiin eará go 1―5 čuoggás oaivvilduvvon doaibmabiju, barggu dahkan lea 
álggahuvvon, haddi máksojuvvon dahje loahpalaš soahpamuš dahkkojuvvon.

8 §

Álggahuvvon doaibmabiju dahkan bálgosa fidnuin

Doarjja álggahuvvon doaibmabidjui sáhttá mieđihuvvot, jus
1) bálggus lea geatnegas boazodoallolága (848/1990) 32 §:a mielde hukset suodjeáiddi 

gilvvaeatnama dahje eará guovllu suodjaleapmin, iige bohccuid dahkan vahágiid eastin leat 
vejolaš almmá, ahte áigi ceggejuvvo dakkaviđe;

2) duhtadahtti ortnegis leamašan bálgosa áidi lea bieđganan luonddudiliid dahje ealgavahága 
dahje eará bálgosa lahttu doaimma čuovvumuššan, jos almmá áiddi bohccuide boahtá čielga 
várra dahje bieđgana áidi čielgasit hehtte boazobargguid.

Doarjaga mieđiheami gáibádussan lea, ahte doarjjaohcamuš dahkkojuvvo seammás, go dat 
ohcamuša vuođđun gáibiduvvon áššegirjjiid ja bálgosa mearrádusdahkama guoskevaš 
njuolggadusaid mielde lea vejolaš. 

9 §

Doarjaga hápmi ja eanemusmearri

Doarjja mieđihuvvo mildosis oaivvilduvvon doarjaga eanemusmeriid ja doarjjahámiid 
mielde, jus maŋŋelis ii nuppe láhkai ásahuvvo.

Jus seammá dárkkuhussii lea jo mieđihuvvon doarjja Eurohpá uniovnna dahje našuvnnalaš 
ruđain, dán ásahusas oaivvilduvvon doarjja ja árabut mieđihuvvon doarjja oktiibuot ii oaččo 
mannat badjel mildosa doarjaga eanemusmeriid. Doarjaga eanemusmearis váldojuvvo vuhtii 
maiddái ohcci eará lága go boazodoalu ráhkadusdoarjjalága vuođul ožžojuvvon dahje ohccái 
gullevaš sihke eará virgeoapmahačča dahje almmolašservoša mieđihan doarjja dahje ovdu, mii 
čujuhuvvo seammá doaibmabidjui goluid geahpedeapmin, geavahanvuoigatvuohtan, 
vearrofriijavuohtan dahje eará dávisteaddji vugiin.

Mieđihettiin doarjaga čuozáhahkii, mii lea duššan vahátdáhpáhusas, seammá čuozáhahkii 
čujuhuvvon dáhkádusbuhtadus geahpeduvvo dorjojuvvon investerema dohkkehahtti 
golloárvvoštallamis.

10 §

Iežas buvttainvesteremat

Priváhta ruhtadeapmin dohkkehuvvo hukseninvesteremis iežas muorraávdnasiid dahje 
eanaávdnasa geavaheapmi ja doarjaga oažžu dahkan bargu. Iežas barggu árvu lea 15 euro 
bargodiimmus. Jus bargu dahkkojuvvo tráktora dahje eará dávisteaddji bargoneavvu 
geavahemiin, barggu árvu lea 30 euro diimmus olmmošbarggu lassin.
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Barggus galgá doallat diibmogirjedoalu. Muorraávdnasa ja eanaávdnasa  mearis, šlájas ja 
hattis galgá čujuhit áššedovdi čielggadusa.

11 §

Dorjojuvvon huksema almmolaš gáibádusat

Dorjojuvvon huksen galgá ollašuhttot čuozáhaga geavahanulbmila dáfus ekonomalaš vugiin. 
Ekonomalašvuođa árvvoštaladettiin sáhttá dohkkehuvvon huksengoluid lassin váldit vuhtii 
dorjojuvvon čuozáhaga šlája ja geavahanáiggi ja huksemis šaddan eará goluid. Huksema 
dohkkehuvvon goluide ii lohkkojuvvo dakkár šlájas boahtán goluid, mat eai leat dábálačča 
eaige vealttakeahttá doarjjo buvttadandoaimmas čuozáhagas. Huksema dohkkehuvvon goluide 
sáhttet gullat maiddái fidnu plánemis sihke čáhcefuolahusas ja šleađgabargguin boahtán golut.

Huksema dohkkehuvvon eanemusgolut sáhttet leat earáláganat boazodoalloguovllu eará 
osiin, jus huksema golut leat earáláganat investerema goluide váikkuhan vugiin. Huksema 
dohkkehuvvon eanemusgoluid ákkat galget leat doarjaga ohcanáiggi goasttádusdásis.

12 §

Huksenplána

Vistti huksema guoskevaš investerenplánii galgá laktit plána, mas galget leat:
1) váldotevnnegat;
2) huksenčielggadus;
3) huksenčilgehussii vuođđuduvvan huksema guovdu dahkkon goasttádusárvvoštallan dahje 

-rehkenastin;
4) spesiálaplánat, jus dain lea mearkkašupmi vistti doaibmama ja dohkkehuvvon goluid 

árvvoštallamis.
Huksema guoskevaš plána dárkilvuohta ja viidodat galgá leat áššáigullevaš dan ektui mii lea 

fidnu viidodat ja oppalašgolut.

13 §

Buvttadandiliide guoskevaš váikkuhusat

Doarjaga čuozáhaga guoskevaš birrasa, hygiena ja ealliid buresbirgejumi guoskevaš 
Eurohpá uniovnna dahje našuvnnalaš láhkaásahussii vuođđuduvvan bákkolaš gáibádusaid 
ollašuvvan sáhttá gávnnahuvvot maiddái doarjaga mieđihan virgeoapmahačča čađahan 
dárkkisteami dahje bearráigeahču vuođul, doallofitnama vuođul, bálgosa guoskevaš 
dárkkistusas ožžojuvvon dieđu vuođul dahje dávisteaddji luohtehahtti vugiin.

3 lohku

Ealáhushárjeheaddji ja ealáhusa guoskevaš gáibádusat

14 §

Ámmátdáidu

Doarvái buori ámmátdáidun dollojuvvo doarjaga čuozáhaga ealáhusdoaimma suorggis 
skáhppojuvvon unnimustá nuppi dási dutkosa. Ámmátdáidu sáhttá čájehuvvot maiddái 
oahpposoahpamušskuvlejumiin dahje čájáhusdutkosiin.
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Álggahanveahki mieđihettiin doarvái buori ámmátdáidun adnojuvvo maiddái unnimustá 
golmma jagi geavatlaš vásáhussan boazodoalus dahje eará ealáhusas ja dan lassin 
skáhppojuvvon dieđu čuozáhahkan lean ealáhusdoaimma hárjeheami dáfus heivvolaš 
skuvlejumi, man viidodat dávista unnimustá 20 oahppovahku dahje 30 oahppočuoggá ja mas 
unnimustá 10 oahppovahku dahje 15 oahppočuoggá dávisteaddji oassi leat ekonomiijaoahput. 
Jus álggahandoarjaga ohcá guokte dahje máŋga lunddolaš olbmo ovttas, ámmátdáiddu 
guoskevaš gáibádus gehččojuvvo  dievván, jus juohke ohccis lea unnimustá golmma jagi 
bargovásáhus ja unnimustá bealis ohcciin lea ovdalis oaivvilduvvon skuvlejupmi.

Eará go álggahanveahki mieđihettiin doarvái buorre ámmátdáidun ádnojuvvo maiddái 
unnimustá golmma jagi geavatlaš vásáhusa boazodoalus dahje eará luondduealáhusas ja dan 
lassin skáhppojuvvon heivvolaš skuvlejumi, man viidodat vástida unnimustá 10 oahppovahku 
dahje 15 oahppočuoggá. Jus buvttadanulbmil ii dorjojuvvon doaibmabiju dihtii rievdda, 
doarvái buorre ámmátdáidun adnojuvvo unnimustá golmma jagi bargovásáhusa boazodoalus 
dahje eará luondduealáhusas.

15 §

Luondduealáhusdoaibman gehččojuvvon eanadoallu

Luondduealáhussan gehččojuvvo doalus hárjehuvvon ruovttueallibuvttadeami, gortni, 
oljošattuid, suoinni ja rássegietti sihke rabaseatnama sáddogárdedoallu ja 
šaddolatnjabuvttadeapmi, jus dan gáibidan bargomearri lea gaskamearálaččat 1 000 
olmmošbargodiimmu jagis dahje doalus hárjehuvvon eanadoalus ožžojuvvon fidnodoalli 
boahtu lea unnit go eanadoalu ráhkadusdoarjagiin addon lága (1476/2007) vuođul ásahuvvon 
vuolimus eanadoalu fidnodoalliboahtu. Fidnodoallibohtui lohkkojuvvo dalle dušše eará 
eanadoalus go boazodoalus ožžojuvvon boahtu.

16 §

Luondduealáhussii gullevaš ealáhusat

Doalu eallingelbbolašvuođa árvvoštaladettiin luondduealáhusaid lassin váldojuvvo vuhtii 
dollui ja doalus hárjehuvvon luondduealáhussii gullevaš ealáhusaid. Guollebivddu ja 
vuovdedoalu lassin dákkár ealáhussan dollet:

1) giehtaduodjin dahje smávvalunddot industriijabuvttadeapmin dáhpáhuvvan 
luondduealáhusas ožžojuvvon buktagiid ordnema ja joatkkahábmema;

2) Luondduealáhusas dárbbašuvvon gaskaomiid duddjoma ja ordnema;
3) Mátkemuittuid válmmašteami;
4) Turisttaid idjadanbálvalusaid ja oahpisteami ja eará dávisteaddji bálvalandoaimma.
Luondduealáhussii gullevaš ealáhussii sáhttá bálddalastit doaimma doalus oassin bálvalusaid 

dahje buktagiid joatkkahábmen-, juohkin- ja vuovdingollosa. Árvvoštallamis sáhttá váldot 
vuhtii luondduealáhussii gullevaš ealáhusaid, mat addet barggu fitnodatdoalli ja su 
bearašlahtuid lassin eará olbmuid eanemustá golmma olmmošbargojagi dávisteaddjin.

17 §

Unnimus- ja eanemusboađut

Olbmo, guhte oamasta unnit go 80 ealihanbohcco dahje hárjeha duššefal eará 
luondduealáhusa go boazodoalu, gehččojuvvo oažžut váldoáigáiboađus luondduealáhusas, 
mas su jahkásaš boađut luondduealáhusas leat unnimustá 8 500 euro. Jus luondduealáhusa 
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hárjeha ovttas máŋgga olbmo ovttastumi, unnimusboahtun váldojuvvo vuhtii eanemus 
ánssášan olbmuid boađut.

Doarjja ii mieđihuvvo dakkár boazodoalu dahje eará luondduealáhusa hárjeheaddjái, gean 
eará go boazodoalu ráhkadusdoarjjalágas oaivvilduvvon ealáhusa hárjeheamis ožžon maŋimuš 
doaimmahuvvon stáhtavearuhusas gávnnahuvvon vearuhuvvon ánsoboađut leat badjel 40 000 
euro jagis dahje, jus ohccin leat náittosguoimmit ovttas, oktiibuot 60 000 euro jagis. Boađuin 
sáhttá váldit vuhtii nuppástusat mat leat gávnnaheamis.

18 §

Ealáhusdoaimma doarjagat

Ámmáha hárjeheaddji boahtun sáhttá dollot dan boađusrehkenastimii vuođđuduvvan 
doaimma bohtosa, mii maŋimuš doaimmahuvvon vearuhusas lea gehččon olbmo áššáigullevaš 
boahtogáldu boahtun lasihuvvon dihto geahpádusain, máksojuvvon reanttuin ja njuolggo 
vearuin. Ohcci hárjehettiin luondduealáhusa olis fitnodatdoaimma dán doaimma boahtun 
gehččojuvvo dávisteaddji boađusrehkenastima boađu lasihuvvon ovdalis máinnašuvvon 
eriiguin.

4 lohku

Ealáhushárjeheaddji investerendoarjja

19 §

Investerendoarjaga dohkkehuvvon golut

Investerendoarjaga sáhttá mieđihuvvot goluide, mat bohtet:
1) luondduealáhusa hárjeheamis dárbbašuvvon buvttadanvistti hukseninvesteremis;
2) dakkár čáhcefuolahussii dahje šleađgabargui gullevaš investeremis, mii ii gula 

luondduealáhusas dárbbašuvvon buvttadanvistti huksengoluide ja geaidnooktavuođa dahkamis 
almmolaš geainnus ohcci dollui; 

3) bohccuid ja meahccefievrruid ja eará luondduealáhusa hárjeheamis vealtameahttun 
luovos opmodaga skáhppomii;

4) luondduealáhusguovllus doalu olggobeale, viidodaga dáfus eanemustá 40 
njealjehasmehtera sturrosaš bargoeanavistti hukseninvesterema.

20 §

Investerendoarjaga olggobeallái báhcán golut

Investerendoarjja ii máksojuvvo goluin, mat bohtet:
1) buvttadan- dahje doarjjavuoigatvuođaid, šattuid dahje eará ealliid go bohccuid 

skáhppomis;
2) tráktora, smávvagoaivunmašiinna dahje biilla skáhppomis;
3) virgeoapmahašlobiin dahje doaibmabijuin, mat dahkkojuvvojit Eurohpá uniovnna fámus 

lean gáibádusaid čuovvumin;
4) dorjojuvvon doaibmabiju ruhtadeami;
5) árvolassevearus, jus dat ii báze ohcci loahpalaš gollun ja ohcci ii buvtte čielggadusa das, 

ahte árvolassevearu ii leat vejolaš oažžut geahpádussan dahje máhcahussan ruovttoluotta;
6) ohcci ieš čađahan fievrrideamis;
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7) ovdal doarjjamearrádusa šaddan goluin, vuhtii válddekeahttá hukseninvesterema gáibidan 
plána;

8) skáhppomiin, mat leat dahkkon ohccis, su bearašlahtus, ohcci dahje su bearašlahtu 
mearridanválddi vuollásaš fitnodagas dahje ohccin lean fitnodaga jođiheaddji sajádaga 
olbmos, jus skáhppomis ii leat bivdán doarvái fálaldagaid eará áššáigullevaš fálliin.

21 §

Doalu hálddašeami ja boazodoallobarggut

Almmá doalu hálddašeami doarjaga sáhttá mieđihit dušše 19 §:a 3 čuoggás oaivvilduvvon 
investeremiidda.

Boazodoalu ráhkadusdoarjjalága 15 §:a 2 momeantta eavttut deavdán ohccái sáhttá mieđihit 
doarjaga 19 §:a 3 čuoggás oaivvilduvvon investeremiidda maiddái, jus son oamasta unnimustá 
50 ealihanbohcco ja čatnasa dahkat 60 bálgosa dohkkehan bargobeaivvi golmma 
boazodoallojagi áigge.

22 §

Bohccuid ja meahccefievrruid skáhppon

Mieđihettiin doarjaga bohccuid skáhppomii 21 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon ohccái, 
gáibádussan lea, ahte ohcci boazomearri skáhppoma boađusin badjána unnimustá 80 
ealihanbohccui. Doarjja bohccuid skáhppomii ii mieđihuvvo dan oasis go skáhppon 
mielddisbuvttášii bálgosa oasálažžii boazodoallolágas nannejuvvon stuorimus boazomeari 
badjel mannamii. Doarjjagelbbolaš goasttádus ealihanbohcco guovdu lea 400 euro.

Mohtorgielkká skáhppomii sáhttá mieđihit doarjaga áramustá golmma jagi geažes go, ohccái 
lea mieđihuvvon doarjja dávisteaddji ulbmilii, jus ohcci lea ovddit seammá dárkkuhussii 
mieđihuvvon doarjaga rájes mohtorgielkká geavahettiin bargan boazodoallojagiin unnimustá 
45 bálgosa stivrra dohkkehan bargobeaivvi. Jus bargobeivviid guoskevaš gáibádus ii dieva, 
ohccái sáhttá mieđihit doarjaga áramustá viđa jagi geažes ovddit dávisteaddji dárkkuhussii 
mieđihuvvon doarjaga guoskan mearrádusa dahkamis.

Njealjejuvllaga skáhppomii sáhttá mieđihit doarjaga áramustá njealji jagi geažes ovddit das. 
Go ohccái lea mieđihuvvon doarjja dávisteaddji dárkkuhussii, jus ohcci lea ovddit doarjaga 
mieđiheami rájes njealjejuvllagiin geavahemiin bargan boazodoallijagiid áigge unnimustá 30 
bálgosa stivrra dohkkehan bargobeaivvi. Jus bargobeivviid guoskevaš gáibádus ii dieva, 
ohccái sáhttá mieđihit doarjaga áramustá viđa jagi geažes ovddit dávisteaddji dárkkuhussii 
mieđihuvvon doarjaga guoskevaš mearrádusas.

23 §

Vuovdinordnen

Mieđihettiin investerendoarjaga luondduealáhusas ožžojuvvon buktagiid vuovdinordnemis 
dárbbašlaš buvttadanvistti huksemii dahje mašiinna dahje rusttega skáhppomii, gáibádussan 
lea, ahte:

1) doaimmas ávkkástallat váldooassái doarjaga čuozáhahkan lean doalu ávdnasiid;
2) buktagat válmmaštuvvojit doalu bokte vuovdinláhkái; 
3) buvtta lea vuovdinordnema maŋŋá ain Eurohpá uniovnna doaimmas dahkkon 

soahpamuša mildosis I oaivvilduvvon buvtta.
Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon doarjja ii goittotge mieđihuvvo sierra vuovdinsaji 

várás.
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24 §

Geavahuvvon mašiinnat ja rusttegat

Doarjaga sáhttá mieđihit dakkár geavahuvvon mašiinna ja rusttega skáhppomii:
1) maid ii leat jierpmálaš skáhppot ođasin dahje buhttejeaddji bálvalus ii leat govttolaš 

goluiguin oažžumis báikegotti;
2) mii heive teknihkalaš iešvuođaidis dáfus plánejuvvon atnui dahje man sáhttá rievdadit 

áigojuvvon geavahanulbmilii heivvolažžan;
3) man skáhppon buorida investerema oppalašekonomiija, go váldo vuhtii skáhppoma haddi 

sihke mašiinna ja biergasa geavahanahki ja geavahanáigge golut;
4) mii lea skáhpponhatti beales hálbbit go dávisteaddji ođđa; ja
5) man geavahanahki lea ain unnimustá golbma jagi.

25 §

Dohkkehuvvon golut oassemáksingávppis ja leasingruhtadeamis

Investerendoarjaga sáhttá mieđihit maiddái goluide, mat bohtet mašiinna dahje rusttega 
skáhppomis oassemáksinruhtademiin goittotge eanemustá opmodaga márkanárvvu rádjai. 
Oassemáksingávppis addojuvvon lága (91/1966) 1 §:s dárkkuhuvvon oassemáksingávppiin 
skáhppojuvvon opmodaga skáhppongollu gehččojuvvo maiddái ruhtadanvealggi oasis 
doarjjagelbbolažžan, jus:

1) doarjaga oažžus lea vuoigatvuođalaččat čadni oassemáksingávppis addojuvvon láhkii ja 
dahkkon ruhtadansoahpamuššii vuođđuduvvi geatnegasvuohta máksit ruhtadanfitnodahkii 
ruhtadanvealggi, mii lea ain báhcán;

2) ruhtadanfitnodat  lea máksán doarjaga oažžu beales ruhtadanvealggi vuovdái;
3) opmodat lea doaimmahuvvon doarjaga oažžon olbmui;
4) opmodaga oamastanrievtti dávisteaddji vuoigatvuođat sirdašuvvet doarjaga ožžon 

olmmoš nu, ahte doarjaga oažžu lea vuoigadahtton dahkat opmodagas geahpádusaid ja 
geahpedit árvolassevearu, jus doarjaga oažžu lea árvolassegeatnegas.

Oamastansoahpamuššii gullevaš hálddahus-, dáhkádus-, divvun-, fuolahan- dahje eará 
dávisteaddji golut eai leat doarjjagelbbolaččat.

Leasingsoahpamušas heivehit, maid 2 §:a 2 momeanttas máinnašuvvon kommišuvnna 
ásahusa 14 artihkkala 6 ja 7 čuoggáin ásahuvvo.

5 lohku

Nuora ealáhushárjeheaddji ássandoarjja

26 §

Álggahanveahki mieđiheami ákkat

Mieđihettiin álggahanveahki boazodollui gáibádussan lea, ahte ohcci fidnodoaibmaplána 
čuovvu boazomearri lea unnimustá 80 ealihanbohcco. Doarjja ii goittotge mieđihuvvo, jus 
ohcci ealihanboazomearri lea badjel boazodoallolága bokte nannejuvvon bálgosa stuorámus 
lobálaš boazomeari, mii lea oasálačča guovdu.

Mieđihettiin álggahanveahki boazodollui ja eará luondduealáhussii gáibádussan lea, ahte 
ohcci fidnodoaibmaplána čuovvu jahkásaš oppalašboahtu lea unnimustá 8 500 euro 
maŋimuštá goalmmát kaleandarjagi doaimma álggaheamis.
30



276/2017  
Doalu guovdu sáhttá mieđihit ovtta álggahanveahki. Doarjja ii mieđihuvvo ohccái, geas 
árabut jo lea mieđihuvvon álggahanveahkki dahje dan dávisteaddji doarjja doalu 
álggaheapmái dahje, gii lea dahje leamašan mearridanválddálaš oasálažžan servošis, masa lea 
mieđihuvvon doarjja doalu álggaheapmái. Álggahanveahkki sáhttá goittotge mieđihuvvot, jus 
doarjaga oažžu lea luohpan jo mieđihuvvon doarjagis iige doarjaga máksin leat álggahuvvon 
dahje loatna loktejuvvon.

Álggahanveahki ožžon olmmoš galgá almmuhit fidnodoaibmaplána ollašuhttin ovcci 
mánotbaji siste doarjaga mieđiheamis.

27 §

Doalu guoskevaš gáibádusat

Álggahanveahki mieđiheami gáibádussan lea, ahte ohcci oažžu háldosis doalu, sisttisdoallá 
huksejuvvon doallooppalašvuođa dahje unnimustá vihtta hektára bealddu dahje oktiibuot 
unnimustá 50 hektára meahcceeatnama ja oktasašmeahcceoamasteami.

Ovdalis 1 momeanttas ásahuvvon easttekeahttá álggahanveahki sáhttá mieđihuvvot 
luondduealáhusguovllus boazodollui, jus ohcci oažžu háldosis unnimustá ovtta hektára 
sturrosaš huksengelbbolaš doalu.

28 §

Doalu álggaheapmi

Boazodoalu hárjeheapmi gehččojuvvo álggahuvvon, go ohcci oažžu luobahangirjji dahje 
girjjálaš láigosoahpamuša vuođul háldosis doarjaga mieđiheami eaktun lean doalu ja ohcci 
ealihanboazomearri lea šaddan unnimustá beannotgeardásažžan das, mii dat lei go ohcci 
oaččui doalu háldosis, goittotge nu, ahte ohcci ealihanboazomearri lea guovtti jagi siste doalu 
álggaheamis unnimustá 80.

Boazodoalu ja eará luondduealáhusa hárjeheapmi gehččojuvvo álggahuvvon, go ohcci oažžu 
luobahangirjji dahje girjjálaš láigosoahpamuša vuođul doalu háldosis, geas hárjehuvvon 
luondduealáhusas ožžojuvvon jahkásaš oppalašboahtu lea badjel 5 900 euro.

Jus doallu lea ožžojuvvon árbejuohkimis, juogadeamis dahje testameanttain, álggaheami 
áigin gehččojuvvo áigi, goas árbejuohkin, juogadeapmi dahje testameanta lea ožžon lága fámu 
ja ohcci ožžon háldosis oppalašvuođa, mii dahká doarjaga mieđiheami gáibádussan leamašan 
doalu

Jus hálddašeapmi sirdašuvvá maŋŋelis go luobahangirjji vuolláičállinbeaivvi dahje áigin, 
goas árbejuohku, juogadeapmi dahje testameanta oaččui lága fámus, álggaheapmi 
gehččojuvvo dáhpáhuvvan hálddašeami sirdima áigge.

29 §

Álggahanveahki mearri

Álggahanveahki mearri lea dábálaččat eanemustá 50 000 euro, mas doarjaga mearri 
eanemustá 25 000 euro ja lotnii gullevaš doarjaga dahje váriidsirdinvearuhuslága (931/1996) 
14 §.a 2 momeanttas oaivvilduvvon vearrofriddjavuođa mearri oktiibuot 25 000 euro.

Álggahanveahkkin mieđihuvvon loana mearri oažžu leat eanemustá 80 proseantta doalu 
dahje dan luovos opmodaga skáhppomis. Loana sáhttá mieđihit oktiibuot eanemustá 100 000 
euro.

Álggahanveahki eanemusmearis váldo vuhtii geahpádussan seammá doalu dahje dan luovos 
opmodaga skáhppomii mieđihuvvon eará doarjja ja oppa doalu skáhppomii čuohcán 1 
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momeanttas oaivvilduvvon vearrofriddjavuođa árvu. Doarjja geahpeduvvo vuosttažettiin lotnii 
gullevaš doarjagis, goittotge nu, ahte doarjagis 2 000 euro galgá guđđojuvvot geahpetkeahttá. 
Dán maŋŋá doarjja geahpeduvvo doarjagis. Jus eará doarjagat ja ovddut oktiibuot mannet 
badjel lotnii gullevaš doarjjan ohccojuvvon álggahanveahki eanemusmeari, doarjja ii 
mieđihuvvo.

6 lohku

Ealáhushárjeheaddji ássanhuksendoarjja

30 §

Ássanhuksendoarjaga mieđiheapmi

Ássanhuksendoarjaga sáhttá mieđihit sajádagas, vuođđočovdosiiddisguin, teknihkalaš 
ráhkadusaidisguin ja rusttegiiddisguin heivvolaš sihke ássangoluidisguin govttolaš visttiid ja 
daidda gullevaš dállodoallovisttiid hukseninvesteremiidda, vuosttažettiin doaluin jo lean 
ássanvisttiid vuođđodivvumii.

Doarjaga sáhttá mieđihit maiddái dakkár ássama bálvalan čáhcefuolahussii ja 
šleađgabargguide gullevaš investeremii, mii ii gula ássanvistti huksengoluide ja 
geaidnooktavuođa dahkamii almmolaš geainnus ássanvistti lusa.

31 §

Dorjojuvvon ássanvistti eanemus sturrodat

Eará go vuođđodivvojuvvon vistti lanjadatsturrodat oažžu leat eanemustá 160 
njealjehasmehtera ja guovtti seammá visttis lean vistti lanjadatsturrodat oktiibuot eanemustá 
200 njealjehasmehtera. Vistti viiddideamis lanjadatsturrodat oažžu sierra sivas leat stuorát go 
ovdalis lea daddjon, doarjja mieđihuvvo goittotge eanemustá 180 lanjadatnjealjehasmehterii.

Vuođđodivvuma várás dorjojuvvon lanjadatsturrodat lea eanemustá 250 njealjehasmehtera. 
Dállodoallovistti dorjojuvvon stuorimuslanjadatsturrodat lea 60 njealjehasmehtera.

7 lohku

Bálgosa investerendoarjja ja áiddiid ortnegisdoallandoarjja

32 §

Bálgosa guoskevaš gáibádusat

Bálgosiid ovttas oamastan boazonjuovahagaid vuhtii válddekeahttá doarjaga mieđiheami 
gáibádussan lea, ahte bálgosis čuovvut buori boazodoallovuogi ja bálgosa ealihanboazomearri 
ii mana badjel bálgosii boazodoallolága vuođul nannejuvvon stuorámus lobálaš boazomeari. 
Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš sáhttá goittotge mearridit, ahte doarjja mieđihuvvo, jus 
bálgosa ealihanboazomearri lea eanemustá golbma proseantta stuorát go ovdalis 
máinnašuvvon stuorámus lobálaš boazomearri ja doarjaga ohcci čájeha sierra sivaid 
nannejuvvon boazomeari badjel mannamii.
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33 §

Plána ja sajuštanlohpi

Doarjaga mieđiheami gáibádussan bálgosii lea, ahte ohcci buktá ovdan áiggi dási bálgosa 
investerenplána ja investeremiid dikšunplána.

Doarjaga sáhttá mieđihit áiddi ceggeninvesteremii dahje ortnegisdoallamii dušše, jus ohcci 
čájeha plána, mas bohtet ovdan bálgosa guovllu ráját ja daid agit, guhkkodagat ja dieđut 
bálgosa áiddiid ođđasiidceggema, vuođđodivvuma ja jahkásaš ortnegisdoallama dárbbus ja 
bargguid hohpolašvuođaortnegis ohcanjagi ja čuovvovaš viđa jagis. Bálgosa guovllu áiddiide 
ii lohkkojuvvo váldegotti rájáid easttaáiddiid. 

Bálgosa áiddi ođđasiidceggemii dahje vuođđodivvumii mieđihuvvon doarjaga gáibádussan 
lea, ahte bálggus buktá ovdan čielggadusa guovllu eaiggádis dahje hálddašeaddji miehtamis 
dahje virgeoapmahačča lobis áiddi sajušteapmái.

34 §

Bálgosa investerendoarjaga dohkkehuvvon golut

Bálgosa investerendoarjaga sáhttá mieđihit boazodoalus dárbbašlaš ja govttolaš goluide, mat 
bohtet:

1) bissovaš eastta-, bigálus-, guohtun-, mearkun-, biebman- dahje bargoáiddi ceggemis dahje 
vuođđodivvumis;

2) bálgosa dahje bálgosiid ovttas oamastan boazonjuovahaga dahje dan oasi 
vuođđodivvumis;

3) bargoeanavistti huksemis, viiddideamis dahje vuođđodivvumis;
4) bigálusáidái dahje boazonjuovahahkii doalvu geainnu huksemis dahje vuođđodivvumis;
5) meahccevuojána dahje bohccuid fievrrideamis geavahuvvon rusttegiid skáhppomis; 

doarjja ii goittotge mieđihuvvo biilla, girdinmašiinna dahje helikoptera dahje daid 
lassirusttegiid skáhppomii;

6) diehtovuogádaga ja biergasiid ja eará dávisteaddji luovos opmodaga skáhppomis.
Doarjja sáhttá mieđihuvvot maiddái dakkár čáhcefuolahussii dahje šleađgabargguide 

gullevaš investeremii, mii ii gula 1 momeanttas oaivvilduvvon investerema huksengoluide.

35 §

Áiddiid ortnegisdoallamii dohkkehuvvon golut ja doarjaga mearri

Bálgosa áiddiid ortnegisdoallandoarjaga sáhttá mieđihit goluide, mat bohtet:
1) ortnegisdoallanbargguin geavahuvvon huksendárbašiid skáhppomis ja daid fievrrideamis 

ordnenbáikái;
2) meahccevuojána geavaheamis ortnegisdoallanbáikái johtimis;
3) bargomašiinnaid geavaheamis ordnenbargguin;
4) ordnenbargguid dahkan bargiid bálkkáin, daid siidogoluin ja eará lágas ásahuvvon 

bargoaddigoluin.
Ortnegisdoallandoarjja ii mieđihuvvo áiddi vuođđodivvumii.
Doarjja sáhttá mieđihuvvot bálgosa guovdu jahkásaččat unnimustá 1 000 euro ja eanemustá 

10 000 euro.
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8 lohku

Dutkanruhtadeapmi

36 §

Doarjaga čuozáhat ja dohkkehuvvon golut

Dutkanruhtadeami sáhttá mieđihit boazodoalu ja luondduealáhusaid guoskevaš ekonomalaš, 
sosiála, teknihkalaš, biraslaš, hálddahuslaš ja vuoigatvuođalaš  gažaldagaid dutkamuššii sihke 
gilvvohallan- ja iskkushuksendoibmii.

Dutkanruhtadangollun sáhttá dohkkehit 2 §:a 2 momeanttas máinnašuvvon kommišuvnna 
ásahusa 31 artihkkala 6 čuoggás oaivvilduvvon goluid.

37 §

Dutkanráđđádallangoddi

Eana- ja meahccedoalloministeriija vástida boazo- ja luondduealáhusaid 
dutkanráđđádallangotti ásaheamis. Ráđđádallangoddái sáhttá nammadit sátnejođiheaddji ja 
eanemustá gávcci lahtu golmma jahkái háválassii. Sátnejođiheaddjis ja lahtuin galgá leat 
ráđđádallangotti doaimmaid dáfus doarvái buorre áššedovdamuš.
Ráđđádallangotti lahtuid buhtadusain ja mátkkoštangoluin vástida dat virgeoapmahaš dahje 
doaibmaorgána, man ovddasteaddji ráđđádallangotti lahttu doaibmá.
Ráđđádallangoddi addá dárbbašettiin cealkámuša ruhtadeapmin ohccojuvvon dutkan- ja 
čielggadanfidnuin. 

9 lohku

Sierra ovddut

38 §

Sierra ovddu mieđihangáibádusat

Lohpi boazodoalu ráhkadusdoarjjalága 87 §:a 1 momeantta 1—3 čuoggás oaivvilduvvon 
doarjjabáikki sajušteapmái sáhttá mieđihit, jus:

1) doarjjabáikki lanjadatsturrodat lea eanemustá 40 njealjehasmehtera;
2) vuorkká lanjadatsturrodat eanemustá 10 njealjehasmehtera;
3) doarjjabáikki dahje vuorkká sajušteamis dahje geavaheamis ii árvvoštallo čuohcit 

mearkkašahtti hehttehusa guovllu birrasii.

39 §

Sierra ovddu fápmoáigi

Meahciráđđehus hálddašan eatnama geavahanvuoigatvuođa guoskevaš lohpi mieđihuvvo:
1) unnimustá 20 jahkái boazodoalu ráhkadusdoarjjalága 87§:a 1 momeantta 1—3 čuoggáin 

oaivvilduvvon doibmii;
2) unnimustá viđa jahkái boazodoalu ráhkadusdoarjjalága 87§:a 1 momeantta 4 čuoggáin 

oaivvilduvvon doibmii;
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10 lohke

Doarjaga máksin

40 §

Golu duođalašvuohta ja loahpalašvuohta

Doarjaga máksima ja loana loktema gáibádussan lea, ahte máksinohcamušas ággan lean 
doaibmabidju lea ollašuhtton ja das boahtán gollu lea loahpalaš. Gollu lea loahpalaš, jus 
doarjaga oažžu ii leat ožžon iige sáhte oažžut dan dahje dan vuođul vuoládusa, buhtadusa 
dahje máhcaheami.

Jus loatna lea mieđihuvvon giddes opmodaga skáhppomii, álggahanveahkkái gullevaš 
loanaoažžu goittotge loktet, jus luobadangirjái vuođđuduvvan doarjaga čuozáhahkan lean 
vástta máksojuvvo maŋimustá loana maŋimus eari loktedettiin.

41 §

Goluid duođašteapmi

Doarjaga máksima ja loana loktema gáibádussan lea, ahte doarjaga oažžu laktá máksima 
guoskevaš ohcamuššii sirrema doaibmabijus šaddan goluin ja doaibmabiju ovdáneamis. 
Doarjja ii máksojuvvo ovdal go gollu lea girjejuvvon doarjaga oažžu rehketdollui dahje 
muituimerkengeatnegasa vearrogeatnegahtton  oasis muituimerkejumiide.

Ássanhuksema máksin ja loana loktema eaktun lea, ahte doarjaga oažžu čájeha ealáhus-, 
johtalus- ja birasguovddáža dohkkehan duođaštusa investerema gárvvásmuvvandásis.

Oassemáksingávppiin skáhppojuvvon opmodaga guoskevaš doarjaga máksima ozadettiin 
doarjaga oažžu galgá doaimmahit ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážii ruhtadanfitnodaga 
girjjálaš almmuhusa oassemáksinsoahpamušain skáhppojuvvon opmodaga guoskevaš 
mávssuin skáhppoma doaimmaheaddjái. Almmuhusas galgá boahtit ovdan guđege máksineari 
euromearri ja máksinbeaivi.

42 §

Álggahanveahki doarjaga máksin

Álggahanveahki doarjjaoassi máksojuvvo guovtti seammasturrosaš earrin njukčamánu dahje 
golggotmánu maŋimus beaivvi (doarjaga máksinbeaivi).

Vuosttas doarjjaearri máksojuvvo doarjaga mieđiheami maŋŋá doalu álggaheami vuosttas 
čuovvovaš máksinbeaivvi. Jus doalu álggaheami vuosttas čuovvovaš doarjaga máksinbeaivái 
lea oanehut áigi go guokte mánus, vuosttas doarjjaearri máksojuvvo doalu álggaheami nubbin 
čuovvovaš doarjaga máksinbeaivvi.

Doarjaga nuppi eari máksima gáibádussan lea fidnodoaibmaplána skihkalaš ollašuhttin. 
Álggahanveahkki máksojuvvo eanemustá viđa jagi áigge doalu álggaheamis. 

Boazodoalu ráhkadusdoarjjalága 56 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon čielggadusaid galgá 
doaimmahit maŋimustá guokte mánus ovdal doarjaga máksinbeaivvi.
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43 §

Eará doarjaga máksin ja loana lokten

Eará doarjaga go álggahanveahki doarjaga vuosttas eari máksima ja loktenlobi galgá ohcat 
guovtti jagi sistá doarjaga mieđiheamis. Jus doaibmabiju ollašuhttináigi lea guhkiduvvon, 
vuosttas eari máksima galgá ohcat mearrádusas máinnašuvvon áigge.

Huksemii mieđihuvvon doarjaga maŋimuš guovtti mánu siste doaibmabiju ollašuhttimii 
ásahuvvon mearreáiggi nohkamis.

Máksimii ohccojuvvon doarjaga vuosttas ja maŋimuš earru galgá leat unnimustá 20 
proseantta doarjagiin mieđihuvvon veahki mearis ja loana vuosttas ja maŋimuš earri galget 
leat unnimustá 20 proseantta doarjaga čuozáhahkan lean loana oppalašmearis. 
Ássanhuksendoarjaga doarjja máksojuvvo ja loana oažžu loktet gárvvásmuvvandási mielde.

Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš sáhttá mearridit, ahte doarjja máksojuvvo dahje loana 
sáhttá loktet mearreáiggi maŋŋá dahkkon ohcamušain, jus ohcci čájeha dehálaš sivaid 
ohcamuša maŋŋoneapmái, ohcamuš lea maŋŋonan čielgasit, máksima maŋŋonan ohcan ii leat 
váikkuhan doaibmabiju ollašuhttimii iige máksin váikkut ohcciid dásseárvosaš 
meannudeapmái.

11 lohku

Loanaid almmolaš eavttut

44 §

Stáhtaloana čujuhanreantu

Stáhtaloana čujuhanreantu sáhttá leat 6 dahje 12 mánotbaji euribor  -reantu. Čujuhanrentui 
lasihuvvo guovtti proseantaovttadaga giddes oassi. Stáhtaloana oppalašreantu molsašuvvá 
loatnaáigge čujuhanreanttu molsašuvvama mielde.

Eaktu reanttu molsašuvvamii 1 momeanttas oaivvilduvvon vugiin galgá máinnašuvvot 
doarjjamearrádusas.

45 §

Stáhtaloanas máksojuvvon reantu ja reantofriddjavuohta

Loatnaoažžu galgá máksit stáhtaloanas boazodoalu ráhkadusdoarjjalága 37 §:a 2 
momeanttas oaivvilduvvon reantoovddu meriin vuoliduvvon reanttu. Dan maŋŋá, go loana 
reantoovdu lea geavahuvvon visot, galgá loanas máksit dan oppalašreanttu čuovvu reanttu.

Huksemii mieđihuvvon stáhtaloanat leat guokte vuosttas loatnajagi reanttuheami. 
Reantofriddjavuohtan mieđihuvvon doarjja rehkenastojuvvo oppalašreanttu vuođul.

46 §

Stáhtaloana friddjajagit

Stáhtaloana eaktun sáhttá ásahit, ahte oanádusat eai berrojuvvo ovtta, muhto eanemustá 
golmma jagi áigge, muhto oanádusat kuitejuvvojit máksojuvvon ovdal dan earrebeaivvi, goas 
vuosttas oanádus livččii muđuid galgan máksojuvvot. Bearakeahttá báhcán oanádus 
rehkenastojuvvo mielde doarjagii gullevaš oppalašdoarjaga rehkenastimis. Friddjajagiid 
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oanádusearit váldojuvvojit doarjaga rehkenasttedettiin vuhtii mieđihuvvon oppalašloatnameari 
mielde rehkenaston.

47 §

Stáhtaloana mieđiheami dáhkádussan ja almmá dáhkádusa gullevaš doarjaga mearri

Stáhtaloana sáhttá mieđihit oassin almmá dáhkádusa, jus loana ohccis ii leat vejolaš geavahit 
dakkár opmodaga dahje ruhtaváriid, maid lea vejolaš geavahit ohccojuvvon loana 
dáhkádussan. Loatna sáhttá goittotge mieđihuvvot almmá dáhkádusa dušše, juos loana 
doibmii eai gula čielga riskkat, doaibma lea stáđis ja loana ohccis sáhttit ovddit doaimma 
vuođul árvvoštallat birget loana ja dan reanttuid máksimis. Obban dáhkádusa haga loatna 
sáhttá mieđihuvvot dušše, jus dasa leat earenoamáš dehálaš sivat. Luovus opmodaga 
skáhppomii loana ii sáhte mieđihit obban dáhkádusa haga.
Oassin almmá dáhkádusa mieđihuvvon lotnii gullan doarjaga mearri lea 0,45 proseantta loana 
mearis. Jus loatna lea mieđihuvvon obban almmá dáhkádusa, doarjaga árvu lea 1,0 proseantta 
loana mearis.

48 §

Lotnii gullan meari mearri

Ealáhus-, johtalus-, ja birasguovddáš mearrida eanemusmearis, mii loatnaáigge sáhttá 
geavahit stáhtaloana reantoovdun, oanádusaid friddjajahkin, reantofriddjavuohta ja dáhkádusa 
haga gullan doarjagii dahjege reantodoarjjaloana reantodoarjjan.

Stáhtaloana reantoovdun mieđihuvvon doarjaga eanemusmearri lea vihtta proseantta 
eanemusreantoovdun ja reantodoarjjaovdun ja reantodoarjjaloana reantodoarjja njealji 
proseantta eanemusreantodoarjaga vuođul jahkebeali reantobottuin rehkenaston 
nominálaárvosaš doarjjaeriid oktiirehkenastojuvvon meari.

Stáhtalotnii gullevaš reantofriddjavuohta rehkenastojuvvo oppalašreanttu vuođul čuovvumin 
2 momeantta njuolggadusaid. Stáhtaloana friddjajagit rehkenastojuvvojit mielde 
dohkkehuvvon oppalašloatnameari čuovvu oanádusaid.

Jus stáhtalotnii gullevaš veahkki lea mieđihuvvon álggahandoarjjan, doarjja máksojuvvo 
eanemustá viđa jagi áigge loana dahje dan vuosttas oasi loktema rájes.

49 §

Loatnahápmásaš doarjagiid doarjjadássi

Mieđihettiin doarjja lotnii gullevaš doarjjan oaivvilduvvo doarjjadásis 
stáhtaloatnareantoovddu, reantofriddjavuođa, oanádusaid friddjajagiid ja dáhkádusakeahtes 
árvvu ja reantodoarjjaloana reantodoarjaga oppalašmeari oasis doarjaga čuozáhaga 
dohkkehuvvon goluin.

Doarjjadási rehkenasttidettiin beallejagiid gaskka máksojuvvon reantoovdu, 
reantofriddjavuohta ja friddjajagiid oanádusat ja reantodoarjjaloana reantodoarjja 
diskontojuvvo doarjaga mieđihanjagi árvui. Diskontodoarjjan geavahuvvo čujuhus- ja 
diskontoreanttuid eanemusmearis heivehuvvon vuogi dárkkisteamis addojuvvon 
kommišuvnna dieđuaddimis (08/C 14/02) oaivvilduvvon čujuhusreanttu.
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50 §

Hávil máksojuvvon reanttut ja stáhta oažžumat

Loana dahje stáhta oažžuma galgá oppalašvuođas máksojuvvot ovtta earis lagamus 
čuovvovaš earrebeaivvi, jus earrebeaivvekeahtes kapitála lea eanemustá 850 euro.

51 §

Loatnaeavttuid nuppástuhttin

Loatnalágádus ja loanaoažžu eaba oaččo soahpat loana eavttuid nuppástuhttimis almmá 
ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáža lobi, jus lea duođalaš, ahte nuppástusa geažil stáhta golut 
lassánit loatnaáigin mii lea vel báhcán. Reantodoarjjaloana eavttuid oažžu goittotge rievdadit 
dan maŋŋá, go lotnii gullevaš reantodoarjja lea máksojuvvon oppalaččat, jus loana 
dáhkádussas ii leat stáhtadáhkádus.

Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáža lohpi loatnaeavttuid nuppástuhttimii galgá 
skáhppojuvvot ovdal go dan oanáduseari dahje reanttu čađahangeatnegasvuohta lea doarjaga 
eavttuid mielde šaddan, maid nuppástusohcamuš guoská dahje, jus gažaldat lea dáhkádusa 
čuozáhaga loanas, ovdal go maŋideami čuozáhaga oanádusa earrebeaivi lea mannan.

52 §

Loatnalágádusa goluid buhtten

Loatnalágádussii  stáhtaloanaid dikšumis šaddan goluid buhtadusa sturrodat  lea 0,75 
proseantta mávssekeahtes kapitála mearis. Buhtadus ohccojuvvo Dálonguovlodoaimmahagas 
jahkebeliid gaskka.

53 §

Lotnii gullevaš doarjaga čuovvun

Stáhtalotnii, reantodoarjjaloana dahje eará stáhtadáhkádusa čuozáhahkan lean lotnii gullevaš 
doarjaga čuovvumin loatnaaddi galgá doaimmahit Dálonguovlodoaimmahahkii goittotge 
čuovvovaš dieđuid:

1) guovddášruhtalágádusdovddaldat ja doarjaga ohcan hálddašan loatnalágádusa kontora 
nummira;

2) loatnaoažžu ja gieldakoda;
3) doarjjamearrádusa hálddahuslaš nummir;
4) doarjjašládja ja -koda;
5) loana nummir, mieđihuvvon loana mearri, loatnašládja ja loatnaáigi;
6) loana mieđihanbeaivemearis;
7) loana dahje stáhtadáhkádussii gullevaš doarjaga mearri oktiibuot;
8) loanas loktejuvvon eari máksin ja loktema beaivemearri;
9) reantoproseanta sihke loana ja reanttu rehkenastinvuohki;
10) oanádusvuohki ja loatnaearrebeaivvit;
11) loanas máksojuvvon reanttut ja daid máksinbeaivvit;
12) loanas máksojuvvon oanádusat ja daid máksinbeaivvit;
13) loana mávssekeahtes kapitála;
14) reantodoarjaga guđege reantoáigodaga vássán doarjaga mearri ja reantodoarjagis 

geavahuvvon oassi oktiibuot;
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15) stáhtaloanas gollan doarjaga mearri guđege reantomáksingaskaomiin sierra ja 
reantodoarjjaovddus, oanádusaid friddjajagiin, reantofriddjavuohtan ja dáhkádusakeahtes 
gullevaš doarjagiin geavahuvvon oassi oktiibuot;

16) mieđihuvvon máksinálkideami mearri jahki.
‘

12 lohku

Stáhtadáhkádus

54 §

Stáhtadáhkádus

Stáhtadáhkádusa mieđiheami gáibádussan lea, ahte loatnaprográmma čuovvu jahkásaš 
oanádusmávssut leat buohkaide seammá stuorit.

Stáhtadáhkádussii gullevaš doarjja ii sáhte mannat badjel doarjjačuozáhaga 
oppalašvuođadoarjaga eanemusmeari. Jus seammá dárkkuhussii stáhtadáhkádusa lassin 
ohccojuvvo sihke loana ja doarjaga ja mieđihuvvon doarjja manašii badjel doarjjačuozáhaga 
oppalašdoarjaga eanemusmeari, stáhtadoarjagii gullevaš doarjaga mearri geahpeduvvo vuos 
lotnii gullevaš doarjagis nu, ahte dáhkádussii gullevaš doarjaga sáhttá geahpeduvvot lotnii 
gullevaš doarjaga mearri eanemustá beallái dan mearis, mii muđuid sáhtašii mieđihuvvot 
čuozáhahkii, ja loahppaoassi dáhkádussii gullevaš doarjaga mearis geahpeduvvo doarjjan. Jus 
seammá dárkkuhussii ohccojuvvo stáhtadáhkádus ja doarjja, dávisteaddji geahpádus dahkko 
doarjaga mieđis.

55 §

Stáhtadáhkádusa čuozáhat ja eavttut

Stáhtadáhkádus sáhttá mieđihuvvot 4 logus oaivvilduvvon buvttadanráhkadusa 
hukseninvesteremin dahje bohccuid skáhppoma ja 6 logus dárkkuhuvvon ássanhuksema várás 
váldojuvvon lotnii.

Stáhtadáhkádus mieđihuvvo vuosttažettiin lotnii, mii geavahuvvo doibmii, mas 
mearkkašahtti láhkai ođasmahttet buvttadanvugiid dahje mainna viiddidit doalu 
buvttadandoaimma. Doaimmas eai oaččo leat mearkkašahtti ruhtadeapmái gullevaš riskkat.

Ovtta doalu guovdu ožžot leat stáhtadáhkádusat fámus eanemustá 100 000 euro. 
Stáhtadáhkádus sáhttá dušše earenoamáš siva dihtii leat stuorát go 30 proseantta dorjojuvvon 
doaibmabiju oppalašruhtadeamis. Jus seammá doarjjačuozáhahkii lea mieđihuvvon dahje 
mieđihuvvo doarjja, doarjja ja stáhtadáhkádus eai oaččo leat stuorát ho 70 proseantta doarjaga 
čuozáhaga doaimma oppalašruhtadeamis.

Jus dorjojuvvon investerema dohkkehuvvon golloárvvoštallan dahje fálaldat manná badjel 
doarjjagelbbolaš eanemusmeari, stáhtadáhkádusa sáhttá mieđihit dohkkehuvvon 
doarjjagelbbolaš goluid badjel mannan loana oasi várás, jus dáhkádussii gullan doarjja ovttas 
doarjaga ja seammá dárkkuhussii mieđihuvvon lotnii gullevaš doarjagiin ii mana badjel 
dohkkehuvvon doarjjagelbbolaš eanemusgoluide vuođđuduvvan doarjaga eanemusmearis.

Stáhtadáhkádussii galgá addot vuostedáhkádus, mii sáhttá leat giddodat- dahje 
fitnodatgiddehus.
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56 §

Stáhtadáhkádussii gullevaš doarjaga mearri

Stáhtadáhkádussii gullevaš doarjaga mearri lea unnimustá 0,15 proseantta muhto eanemustá 
5,0 proseantta oppa dáhkádusa mearis.
Eana- ja meahccedoalloministeriija almmuha jahkásaččat ovddalgihtii guđege jagi 
mieđihuvvon stáhtadáhkádusaid várás stáhtadáhkádussii gullevaš doarjaga mearrin 
gehččojuvvon ossodaga stáhtadoarjaga mearis.

57 §

Stáhtadáhkádusas berrojuvvon mávssut ja loatnaaddái čađahuvvon buhtadus

Stáhtadáhkádusas berrojuvvon mávssut ja loatnaaddái čađahuvvon buhtadus
Stáhtadáhkádusaid mieđihettiin berrojuvvo loana oažžus loatnalágádusa bokte stáhtii 
geardemáksu, man sturrodat lea 0,75 proseantta dáhkádusa mearis, goittotge eanemustá 200 
euro. Lassin dáhkádusas berrojuvvo loana oažžus jahkebeliid gaskka máksu, man sturrodat lea 
0,75 proseantta dáhkádusa guđege áigge báhcán mearis. Dáhkádusas berrojuvvon mávssuid 
galgá máksit jahkásaččat guovtti earis cuoŋománu ja golggotmánu maŋimuš beaivvi.

Loatnaaddái dáhkádusloana dikšumis máksojuvvon buhtadus 0,2 proseantta dáhkádusa dan 
áigge báhcán mearis. Buhtadus ohccojuvvo Dálonguovlodoaimmahagas jahkebeliid gaskka.

58 §

Fápmuiboahtin

Dát ásahus boahtá fápmui 15. beaivve miessemánu 2017.
Jagi 2017 ovdalis 4 §:a 2 momeantta 2 čuoggás oaivvilduvvon mearreáigi dutkanruhtadeami 

ohcamii nohká 31 beaivve golggotmánus.

Helssegis miessemánu 11. beaivve 2017

Viste-, energiija- ja birasministtar Kimmo Tiilikainen

Boarráset hálddahusčálli Mika Saari
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EALÁHUSHÁRJEHEADDJI INVESTERENDOARJJA
Doarjjačuozáhat Stáhtaloatna Lotnii gullevaš 

doarjaga mearri
Doarjja Doarjja 

oktiibuot

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Bohccuid skáhppon

Nuortalašguovllus 60 20 35 55

Eará boazodoalloguovlluin 60 30 - 30

Eará boazodoalloguovllus, go 21 §:n 2 
mom. gáibádusat divvet

60 30 201) 50

Mohtorgielkkát

Boazodoalloguovllus - - 20 20

Boazodoalloguovllus, go 22 §:a 2 mom. 
gáibádusat divvet

- - 35 35

Boazodoalloguovllus, go 21 §:a 2 mom. 
gáibádusat divvet

- - 40 40

Njealjejuvllagat

Boazodoalloguovllus - - 20 20

Boazodoalloguovllus, go 22 §:a 3 mom. 
gáibádusat divvet

- - 35 35

Boazodoalloguovllus, go 21 §:a 2 mom. 
gáibádusat divvet

- - 40 40

Eará luovosopmodat

Nuortalašguovllus 50 15 40 55

Eará boazodoalloguovlluin 60 20 - 20

Buvttadanvisttit

Nuortalašguovllus 40 10 50 60

Eará boazodoalloguovlluin 60 20 - 20

Buvttuslaš geaidno-, čáhcefuolahus-, šleađgainvesteren, mii ii gula vistti goasttádusaide 

Nuortalašguovllus 50 15 40 55

Eará sajis 60 20 - 20

Bargoeanavisttit, luondduealáhusguovllus doalu olggobealde

Vuođđodivvun ja viiddideapmi 60 20 - 20

Ođđahuksen 60 20 20 40

1)Doarjja mieđihuvvo dušše daid bohccuid skáhppomii, maid skáhppomin ohcci boazomearri loktá 80 
ealihanbohccui.
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EALÁHUSHÁRJEADDJI VISTEHUKSENDOARJJA
Doarjjačuozáhat Stáhtaloatna Lotnii gullevaš 

doarjaga mearri
Doarjja Doarjja 

oktiibuot
Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Vuođđodivvun ja viiddideapmi
luondduealáhusguovllus

60 20 20 40

Ođđahuksen luondduealáhusguovllus  70 30 10 40

Ođđahuksen, Vuođđodivvun ja viiddideapmi
eará boazodoalloguovllus

80 40 - 40

BÁLGOSA INVESTERENDOARJJA 1)

Doarjjačuozáhat Stáhtaloatna Lotnii gullevaš 
doarjaga mearri

Doarjja Doarjja 
oktiibuot

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Proseantta 
dohkkehuvvon 
goluin

Guohtun-, suodje- ja bargoáiddit - - 70 70

Bigálus-, eastta-, merken- ja biebmanáiddit - - 60 60

Boazonjuovahaga vuođđodivvun, 
bargoeanavistti hukseninvesteren, 
bigálusáiddi dahje boazonjuovahahkii 
doalvu geaidnu

- - 50 50

Bargoeanavisttit - - 50 50

Meahccevuoján, fievrredanbiergasat, 
diehtovuogádagat ja -rusttegat ja eará 
dávisteaddji luovosopmodat

- - 40 40

1) Bálgosiid oktasaš fidnuin doarjaga mearri bálgosa guovdu mearrašuvvá bálgosiid guovdu stuorimus lobálaš 
ealihanboazomeriid mielde čuvvon goris.
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