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418/2018

Lag
om ändring av 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 11 §,

sådan den lyder i lag 1676/2015, som följer:

11 §

Inledande av en åtgärd som stöds

Investeringsstöd till näringsidkare, stöd för bostadsbyggande till näringsidkare, inves-
teringsstöd till renbeteslag och forskningsfinansiering beviljas inte för åtgärder som nä-
ringsidkaren, renbeteslaget eller den som ansöker om forskningsfinansiering redan har in-
lett. Stöd till renbeteslag för underhåll av renstängsel beviljas inte om underhållet har in-
letts innan stödansökan har anhängiggjorts. Startstöd till unga näringsidkare kan beviljas
om stöd har sökts inom 24 månader från det att näringsverksamheten etablerades.

Trots 1 mom. kan renbeteslag beviljas stöd för en sådan investering som det har varit
nödvändigt att inleda för att förhindra skada för någon annan än en renhushållningsidkare
eller för att ersätta ett stängsel som har förstörts eller gått sönder av någon orsak som inte
beror på renbeteslaget.

Närmare bestämmelser om när en åtgärd ska anses vara inledd utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser
också om när det har varit nödvändigt att inleda en åtgärd av de orsaker som avses i
2 mom.

————
Denna lag träder i kraft den 5 juni 2018. Den tillämpas dock från och med den 1 januari

2018.

Helsingfors den 1 juni 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP 27/2018
JsUB 7/2018
RSv 38/2018
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418/2018  
 
      

  

Láhka 
boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága 11 §:a rievdadeamis  

Riikkabeivviid mearrádusa mielde 
rievdaduvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága 

(986/2011) 11 §, dakkárin go dat lea lágas 1676/2015, čuovvovaččat: 
 

11 § 

Doarjunvuloš doaibmabiju álggaheapmi 

Ealáhusbargi investerendoarjja, ealáhusbargi vistehuksendoarjja, bálgosa investerendoarjja 
ja dutkanruhtadeapmi eai mieđihuvvo ealáhusbargi, bálgosa dahje dutkanruhtadeami ohcci 
dakkár doaibmabidjui, mii lea juo álggahuvvon. Bálgosa áiddiid bajásdoallandoarjja ii mieđi-
huvvo, jos áiddi leat bajásdoallagoahtán juo ovdalgo ohcamuš biddjojuvvui johtui. Nuorra ea-
láhusbargi álggahandoarjja ii mieđihuvvo, jos dállodoallu lea álggahuvvon juo ovdalgo 
doarjjaohcamuš lea biddjojuvvon johtui. Nuorra ealáhusbargi álggahandoarjja sáhttá mieđi-
huvvot, jos doarjja lea ohccojuvvon 24 mánu siste dállodoalu álggaheamis. 

Nuppeláhkai go ovdalis 1 momenttas daddjojuvvo, de bálgosii sáhttá mieđihit doarjaga 
dakkár investeremii, man lea ferten ollašuhttigoahtit eará oassebeallái go boazodoallái čuohcci 
vahága hehtten dihte dahje bálgosii gulakeahtes siva dihte duššan dahje billašuvvan áiddi bu-
htten dihte. 

Stáhtaráđi ásahusa vuođul addojuvvojit dárkilet njuolggadusat das, goas doaibmabiju sáhttá 
geahččat álggahuvvon. Stáhtarđi ásahusa vuođul sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid maiddái 
das, goas álggaheapmi lea vealtameahttun 2 momeanttas oaivvilduvvon siva dihte. 

——— 
Dát láhka boahtá fápmui geassemánu 5 beaivve 2018. Dát láhka guoskaduvvo ođđajagimánu 

1 beaivve 2018. 
 

Helssegis geassemánu 1 beaivve 2018 

 
Dásseválddi Presideanta 

Sauli Niinistö 
 

Eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä 

Bilaga
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