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PRO MEMORIA     UTKAST 

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM UTBETALNING AV STÖD PER DJUR FÖR RENSKÖTSELÅRET 
2023/2024  

Allmänt 

Enligt artikel 142 i anslutningsfördraget har Finland rätt att bevilja långsiktiga stöd på 
nationell nivå till jordbruket i områdena norr om den 62 breddgraden. Det gällande 
beslutet om nordligt stöd är C(2021)8773.  Enligt beslutet har produkterna som berät-
tigar till nordligt stöd indelats i grupper med begränsningar som gäller stödets maximi-
belopp och maximiantalet understödda enheter.  

Bestämmelser om stödet för renhushållning ingår i 14 § i lagen om nationella stöd till 
jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001). Om stödbeloppet samt om övriga vill-
kor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd föreskrivs enligt lagens 14 § 3 
mom. genom förordning av statsrådet. Det föreslås att djurspecifikt stöd per ren beta-
las till stödsökande som idkar renskötsel i stödregionerna C3 och C4. 
 
Finansministeriet, Livsmedelsverket, Sametinget, Renbeteslagsföreningen, enheterna för 
landsbygd och energi vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, Jordbruksproducenternas 
centralförbund MTK och Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC har uppma-
nats komma med utlåtanden. Utlåtanden har lämnats …. 
 

Detaljmotivering 
 
1 § Tillämpningsområde. Förordningen skulle innehålla bestämmelser om stöd som 
beviljas till renägare på grundval av antalet djur för det i renskötsellagen (848/1990) 
avsedda renskötselåret 2023/2024 med medel som i statsbudgeten för år 2023 anvi-
sats för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen. 

2 § Ansökan om stöd. Stöd skulle betalas till i 14 § 1 mom. i lagen om nationella stöd 
till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) avsedda stödsökande som bedriver 
renskötsel i området C3 eller området C4 enligt  bilaga 1 till statsrådets förordning om 
ersättnings- och stödområden för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direkt-
stöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och de 
delområden av stödområdena som räknas som skärgård (1379/2022). Som hushåll be-
traktas också ett oskiftat dödsbo. En förutsättning för att få stöd skulle vara att stöd-
mottagaren för bok över intäkterna och utgifterna för sin rennäring. 

3 § Livrenar som berättigar till stöd. En förutsättning för att stöd ska fås är att de per-
soner som hör till hushållet äger minst  80 livrenar vid utgången av renskötselåret. I 
grunderna för att fastställa stödet föreslås inte några andra ändringar jämfört med år 
2022. 
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4 § Stödbelopp. Enligt förslaget uppgår stödet till [UTKAST 28,50 euro] per livren.  

 
5 § Ikraftträdande. Förordningen avses träda i kraft xx.x.2023. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen) har reserverats sammanlagt 350,00 miljoner euro 2023.  Systemet 
med djurspecifikt stöd gäller ungefär 153 000 renar. Enligt den stödnivå som föreslås 
ska det reserveras ca 4,36 miljoner euro för stödet. Summan har beaktats när man 
har tagit fram förslaget till fördelning av 2023 års anslag under moment 30.20.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




