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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD
SOM BETALAS PER DJUR FÖR RENSKÖTSELÅRET 2021/2022

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlåtande om bifogade för-
slag. Utlåtandena ska inlämnas senast 14.4.2021 i första hand per e-post till adressen kir-
jaamo@ mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅ-
DET.

Utlåtanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntrar
att informera om möjligheten att ge utlåtanden. Ministeriets begäran om utlåtande och till det
hörande material finns också tillgängligt på ministeriets webbplats under rubriken
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html.

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.

Tilläggsuppgifter angående förordningsutkastet ger: konsultativ tjänsteman Juha Van-
hatalo 02 951 62347, juha.vanhatalo@mmm.fi och speciell sakkunnige Mika Survonen 02
951 62215, mika.survonen@mmm.fi .

Avdelningschef,
Överdirektör Minna-Mari Kaila

Konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo

BILAGOR:  Utkast till statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2021/2022
Promemoria om utkast till förordning

SÄNDLISTA
Finansministeriet
Livsmedelsverket
NTM-centraler/Jordbruk och energi-enheter
Maa- ja metsätaloustuottajain keskuslii tto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Sametinget
Renbeteslagens förbund
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Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. 
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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Promemoria Bilaga 1 
 xx.x.2020 UTKAST 
   

 
  

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM UTBETALNING AV STÖD PER DJUR FÖR RENSKÖTSELÅRET 
2021/2022  

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(2016)8419.  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 2021/2022 med medel som i statsbudgeten för år 2021 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 
stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som 
skärgård (5/2015). Som hushåll betraktas också ett oskiftat dödsbo. En förutsättning 
för att få stöd skulle vara att stödmottagaren för bok över intäkterna och utgifterna 
för sin rennäring. 
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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 ändringar jämfört med år 2020. 

4 § Stödbelopp. Enligt förslaget uppgår stödet till [UTKAST 28,50] euro per livren.  

 
5 § Ikraftträdande. Förordningen avses träda i kraft xx.x.2021. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen) har reserverats sammanlagt 332,00 miljoner euro 2021.   

Systemet med djurspecifikt stöd gäller ungefär 159 000 renar. Enligt den stödnivå 
som föreslås ska det reserveras ca 4,53 miljoner euro för stödet. Summan har beak-
tats när man har tagit fram förslaget till fördelning av 2021 års anslag under moment 
30.20.40. Med beaktande av de övriga objekt som finansieras med medel frånansla-
get uppskattas det att anslaget och rätten att bevilja stöd är tillräckligt stora för än-
damålet.  
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    UTKAST 

Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2021/2022  

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. och 14 § 3 mom. i lagen om nat-
ionella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem den förstnämnda bestämmel-
sen sådan den lyder i lag 457/2010: 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd som renägare beviljas på grundval av antalet djur 
för det i 12 § 4 mom. i renskötsellagen (848/1990) avsedda renskötselår som börjar 2021 med medel 
som i statsbudgeten för år 2021 anvisats för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsod-
lingen. 

2 § 

Ansökan om stöd 

Stöd 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  bi-

laga 1 till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområ-
dena som räknas som skärgård (5/2015). Som hushåll betraktas också ett oskiftat dödsbo. 

En förutsättning för att få stöd är att stödmottagaren för bok över intäkterna och utgifterna för sin 
rennäring. 

3 § 

Livrenar som berättigar till stöd 

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

Äganderätten till och antalet djur som berättigar till stöd grundar sig på renlängden  för renskötselåret 

2020/2021. Handel med ren under renskötselåret 2020/2021 kan beaktas när stöd beviljas. 

Stöd betalas inte för livrenar till den del antalet överstiger det största tillåtna antalet livrenar för ren-
beteslagen eller deras delägare. Om antalet livrenar i renbeteslaget överstiger det största tillåtna anta-
let, minskas antalet stödberättigande livrenar per hushåll i fråga om det överstigande antalet i samma 
förhållande som hushållen äger livrenar i renbeteslaget. Ett mindre antal livrenar än vad som före-
skrivs i 1 mom. utgör inte ett hinder för beviljande av stöd enligt det antal livrenar som återstår hos 
hushållet, om hushållet före minskningen har haft minst det antal livrenar som föreskrivs i 1 mom. 
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Stöd betalas inte för livrenar som en delägare borde ha slaktat enligt de slaktplaner som renbeteslaget 
godkänner årligen. Om antalet icke slaktade renar i hushållet är mer än tre procent av det totala anta-
let livrenar, betalas inget stöd till hushållet. 

4 § 

Stödbelopp 

Stödbeloppet är högst [UTKAST 28,50] euro per livren. 

5 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den XX XXXX 2021. 

Helsingfors den XX XXXX 2021 
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