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Lag
om ändring av renskötsellagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i renskötsellagen (848/1990) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1466/2009,
ändras 39 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1466/2009, och
fogas till lagen en ny 39 a § som följer:
39 §
Uppförande av rengärden
På statens mark får skyddsgärden uppföras med jord- och skogsbruksministeriets tillstånd och renskiljningsgärden med tillstånd av den myndighet i vars besittning området
är. Om det är fråga om uppförande av ett tillfälligt rengärde på statens mark, ska den myndighet underrättas som har området i sin besittning.
39 a §
Uppförande av skyddsgärde vid riksgränsen
Avtal om nyttjanderätt som behövs för att uppföra ett skyddsgärde vid riksgränsen ska
i första hand ingås med markägaren. Om inget avtal kan nås, ska ett ärende som gäller nyttjanderätt behandlas genom inlösningsförrättning på det sätt som föreskrivs i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977). Förrättningskostnaderna för
en inlösningsförrättning betalas av finska staten.
I fråga om förutsättningarna för stiftande av nyttjanderätt tillämpas vad som i 156 § 1
mom. i fastighetsbildningslagen (554/1995) föreskrivs om stiftande av servitut. Om Finland har ingått ett bindande avtal med en främmande stat om skyddsgärden som uppförs
med hänvisning till allmänintresset, ska avtalet iakttas när läget för nyttjanderätten bestäms. Nyttjanderätt som stiftats för skyddsgärden ska antecknas i fastighetsdatasystemet
både när den stiftats på statens område och när den stiftats på privata område.
Skyddsgärden som har byggts vid riksgränsen tillhör finska staten, som svarar för deras
uppförande och underhåll. Anslag för detta beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen
i Lappland. Statens representant har med stöd av nyttjanderätten rätt att röra sig på området i fråga för att uppföra och underhålla skyddsgärden.
————
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Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.
Helsingfors den 18 november 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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Bilaga

Översättning till nordsamiska

Láhka
boazodoallolága rievdadeamis

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
gomihuvvo boazodoallolága (848/1990) 1 §:a 3 momeanta, dakkárin go dat lea lágas
1466/2009,
rievdaduvvo 39 §, dakkárin go dat lea muhtun muddui lágas 1466/2009, ja
lasihuvvo láhkii ođđa 39 a § čuovvovaččat:
39 §
Boazoáiddiid áidun
Stáhtaeatnamii oažžu áidut cagganáiddi Eana- ja meahccedoalloministeriija lobiin ja
rátkingárddi dan eiseválddi lobiin, mii hálddaša dien guovllu. Gaskaboddosaš boazoáiddi
áidumis stáhtaeatnamii galgá almmuhit dan eiseváldái, mii hálddaša dien guovllu.
39 a §
Riikkaráji ala áidut oaivviduvvon cagganáidi
Riikkaráji ala áidut oaivvilduvvon cagganáiddi várás dárbbašlaš geavahanvuoigatvuođas
galgá vuosttažettiin soahpat eanaeaiggádiin. Jos ii šatta soahpamuš, de geavahanvuoigatvuhtii
guoskevaš ášši gieđahallojuvvo giddes opmodaga ja erenoamáš vuoigatvuođaid lotnunlágas
(603/1977) mearriduvvon vuogi mielde lotnundoaimmahusas. Lotnundoaimmahusa doaimmahusgoluid máksá Suoma stáhta.
Geavahanvuoigatvuođa vuođđudeapmái heivehuvvo, mii giddodatčohkkenlága (554/1995)
156 §:a 1 momeanttas mearriduvvo servituhttavuoigatvuođa vuođđudeamis. Jos Suopma lea
dahkan das čadni soahpamuša vierroriikkain oktasaš ávkki vuođul ollašuhttit oaivvilduvvon
cagganáiddis, de soahpamuš galgá čuvvojuvvot geavahanvuoigatvuođa sajádagas mearridettiin. Sihke stáhtaeatnamii ja priváhtaeatnamii guoskevaš geavahanvuoigatvuohta cagganáiddi
várás galgá merkejuvvot giddodatdiehtovuogádahkii.
Riikkaráji ala áidojuvvon cagganaáidi gullá Suoma stáhtii, mii vástida áiddi áidumis ja bajásdoallamis. Mearreruđa dása mieđiha Lappi ELY-guovddáš. Stáhta ovddasteaddjis lea
vuoigatvuohta geavahanvuoigatvuođa vuođul johtit guovllus cagganáiddi áiduma ja bajásdoallama várás.
———
Dán lága fápmuiboahtimis mearriduvvo stáhtaráđi ásahusa vuođul.
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Helssegis skábmamánu 18 beaivve 2016
Dásseválddi Presideanta

Sauli Niinistö

Vuoigatvuohta- ja bargoministtar Jari Lindström
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