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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar Utgiven i Helsingfors den 29 mars 2021

253/2021

Lag
om ändring av 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 41 §

som följer:

41 §

Maximibeloppet av statsborgen

Statsborgen kan beviljas inom ramen för det maximala lånekapital som årligen fastställs
i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. Det utestående lånekapital för vil-
ket statsborgen beviljats får samtidigt uppgå till högst 110 miljoner euro, inklusive lån
som beviljats med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket och motsvarande tidigare
lagstiftning. Vid beräkningen av det ovannämnda beloppet beaktas också kapitalet för så-
dana lån som med stöd av bestämmelser som gällt före ikraftträdandet av denna lag har
beviljats för förbättring av renhushållningens och andra naturnäringars struktur och där ut-
gifterna för realisering av borgensansvaret betalas med medel från gårdsbrukets utveck-
lingsfond.

————
Denna lag träder i kraft den 29 mars 2021.
Denna lag tillämpas också på stödansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av

lagen.

Helsingfors den 26 mars 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
RP 8/2021
JsUB 2/2021
RSv 23/2021
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253/2021  
Bilaga

Láhka 
boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága 41 § rievdadeamis 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde  
rievdaduvvo boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiin addojuvvon lága 

(986/2011) 41 § čuovvovaččat: 
 

41 § 

Stáhtadáhkádusaid eanemusmearri 

Stáhtadáhkádus sáhttá mieđihuvvot eanandállodoalu ovddidanruhtarádjosa geavahanplánas 
jahkásaččat nannejuvvon loanaid oaiveopmodaga eanemusmeriid rájiid siskkobealde. Loanaid 
oaiveopmodat, mii lea stáhtadáhkádusa čuozáhahkan, oažžu leat mávssekeahttá eanemusat 110 
miljovnna euro, mas leat mielde loanat, ja danveardásaš ovddit láhkaásaheami vuođul. Ovdal 
namuhuvvon meari rehkenasttedettiin váldojuvvo dasa lassin vuhtii maid ovdal dán lága fápmui 
boahtima leamaš njuolggadusaid vuođul boazodoalu ja eará luondduealáhusaid ráhkadusa buo-
rideami várás mieđihuvvon loanaid oaiveopmodat, masa čuohcci dáhkideaddji ovddasvástádusa 
ollašuhttimis šaddan golut gokčojuvvojit eanadállodoalu ovddidanruhtaráju ruhtaváriin. 

——— 
Dát láhka boahtá vuoibmái njukčamánu 29 beaivve 2021. Dat láhka guoskaduvvo maid 

johttáhuvvon doarjjaohcamušaide go láhka boahtá vuoibmái. 
 
Helsingissä 26.3.2021 

 
Tasavallan Presidentti 

Sauli Niinistö 

 
 
 
 

Eanan- ja meahccedoalloministtar Jari Leppä 
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