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Vem kan få startstöd?

Sivu 
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▪ Sökanden minst 18 år och högst 40 år

▪ Första etableringen som ansvarig 
jordbruksföretagare

▪ Tillräcklig yrkeskunskap

▪ Företagarinkomsten från jordbruksföretaget 

– minst 25 000 euro och högst 400 000 euro 

-35.000 euro i bidrag + 35 000 euro i räntestöd (lån max 

230 000 euro)+ överlåtelseskattefrihet 

- minst 15 000 euro och högst 400 000 euro

- 10.000 euro i bidrag + 20 000 euro i räntestöd (lån max 
150 000 euro) + överlåtelseskattefrihet 

senast tredje kalenderåret från beslutet
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Ansökan om startstöd 
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▪ startstöd får sökas kontinuerligt, besluten görs i 
omgångar
– 1.11-31.1, 1.2-30.4, 1.5-31.7, 1.8-31.10
– beslut inom ca. två månader från 

urvalsomgångens sista datum 
– alla ansökningar genomgår en urvalsprocess 

▪ ansökan lämnas in
– på basen av utkast, före uppgörandet av 

slutliga överlåtelseavtal
– Senast inom 24 månader från etableringen 

(etablering tidigast 1.1.2018)



Vem kan få startstöd?
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▪ Sökanden högst 40 år då hen lämnar in ansökan 

▪ Om sökanden är en sammanslutning (Ab, Öb, Kb, 
andelslag), ska det bestämmande inflytandet i 
sammanslutningen innehas av en eller flera 
fysiska personer som uppfyller förutsättningarna 
för beviljande av stöd.

▪ Ifall verksamheten bedrivs som en 
beskattningssammanslutning, behövs intyg på 
att den som söker startstöd har bestämmande 
inflytande i sammanslutningen



Vem kan få startstöd?
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▪ Om sökanden en fysisk person kan startstöd inte 
beviljas om personen har fått startstöd tidigare

▪ Om ett samfund, inget stöd om en av sökandena 
med bestämmanderätt fått startstöd tidigare

▪ Per gårdsbruk kan beviljas ett startstöd
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Etableringstidpunkt
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▪ Varför behövs en exakt etableringstidpunkt? 

– Vid vissa investeringsstöd kan man få högre 
stöd om det gått mindre än fem år från 
etableringen och man är högst 40 år

▪ Jordbruket anses ha blivit etablerat när 
sökanden har kommit i besittning av en 
gårdsbruksenhet eller en del av en 
gårdsbruksenhet där sökanden har uppnått eller 
kan uppnå en årlig företagarinkomst från 
jordbruket som uppgår till minst 12 000 euro. 



Etablering av jordbruk (Statsrådets förordning 

om strukturstöd till jordbruket 240/2015, § 13)
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▪ Är ansvarig för verksamheten

Viktigt! På basen av detta avgörs om man är 
etablerad eller inte. Båda kriterierna skall 
uppfyllas för att man skall anses vara etablerad. 
Företagarinkomsten framkommer ur 
affärsplanen.



Etablering av jordbruk, forts.
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Etableringstidpunkten avgörs på basis av tidpunkten då 
sökanden som huvudansvarig jordbruksföretagare har 
undertecknat överlåtelseavtalet eller arrendekontraktet 
och genom det kommit i besittning av

– en eller flera gårdsbruksenheter eller en del av en 
gårdsbruksenhet som bildar ett gårdsbrukskomplex 
som ger minst en årlig företagarinkomst på 12 000 
euro

– om fastigheterna erhålls genom arvskifte, avvittring 
eller testamente anses etableringen ske då det vinner 
laga kraft och sökanden får ett gårdsbrukskomplex 
enligt ovan 

– om besittningen övergår efter datum för 
undertecknandet eller att vunnit laga kraft, anses 
etableringen ha skett då besittningen överförs



Etablering av jordbruk, forts.

▪ Eller då man börjar bedriva en verksamhet på 
gården, som uppfyller kravet på 
företagarinkomst inom tre kalenderår

Sivu 
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Yrkeskunskap
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Sökanden är en fysisk person

▪ yrkesutbildning på minst andra stadiet i naturbruk
eller annan motsvarande utbildning, om utbildningen
är ändamålsenlig med den verksamhet stödet
gäller, ELLER

▪ tre års arbetserfarenhet av jordbruk samt minst 20 
studieveckors eller 30 studiepoängs utbildning som
är ändamålsenlig med tanke på bedrivande av den
företagsverksamhet som stöds, varav minst tio
studieveckor eller femton studiepoäng ska vara 
ekonomisk utbildning ELLER

▪ att kravet på utbildning är uppfyllt visas med 
läroavtalsutbildning eller en fristående examen.



Yrkeskunskap
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Stödet söks av två eller flera fysiska personer
- varje sökande har minst tre års arbetserfarenhet och minst 

hälften av de sökande har utbildning enligt ovan

Samfund (Ab, Öb, Kb, andelslag)
-de personer som utövar bestämmande inflytande i 
samfundet ska uppfylla kravet på yrkeskunskap. 

Om kravet på yrkeskunskap inte uppfylls vid den tidpunkt 
stödet söks, förutsätts för beviljande av stöd att sökanden 
förbinder sig att uppfylla kravet på yrkeskunskap inom 36 
månader efter att stödet beviljats.
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Krav på företagarinkomst och stödbelopp
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Andelen företagarinkomster från jordbruket ska 
senast det tredje kalenderåret efter att stödet 
har beviljats vara: 

(nivå 1)
- minst 25 000 euro.

I startstöd kan beviljas högst 35 000 euro i form 
av understöd och högst 35 000 euro i form av 
räntestöd och överlåtelseskattefrihet, varav 
högst 30 000 euro i räntestöd.

- Som räntestödslån kan beviljas högst 230 000 
euro, högst 80 % av godkända kostnader 



Krav på företagarinkomst och stödbelopp
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(nivå 2)
- minst 15 000 euro. 

I startstöd kan beviljas 10 000 euro i form av 
understöd och högst 20 000 euro i form av 
räntestöd och överlåtelseskattefrihet, varav
högst 15 000 euro som räntestöd. 

- Som räntestödslån kan beviljas högst 150 000 
euro, högst 80 % av godkända kostnader 
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Krav på företagarinkomst
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▪ Om startstödet beviljas åt flera sökande 
gemensamt, bör varje sökandes del av 
jordbruket uppfylla kravet på företagarinkomst

▪ Om stödet beviljas gemensamt åt makar räcker 
det att deras gemensamma företagarinkomst 
uppfyller minimikravet 

▪ Sammanslutningar (Ab, Öb, Kb): 
sammanslutningen skall fylla kravet på 
företagarinkomst
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Företagarinkomsten
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▪ Räknas ut genom att de rörliga och fasta kostnader, 
avskrivningar och räntor på skulder som hänför sig till
jordbruket dras av från intäkterna från jordbruket.

▪ Som jordbrukets rörliga kostnader betraktas inte
löneutgifterna för sökandens eget arbete.

▪ Avskrivningarna beräknas
- enligt återanskaffningsvärdet på byggnader 
minskat med avskrivningarna
- det gängse värdet på övrig egendom
- Avskrivningsprocent: byggnader 4 %, maskiner 
10 % och grundförbättring (bl.a. täckdiken) 3 %

▪ Startstöd som betalas som understöd inkluderas i 
intäkterna för de år då understödsposterna betalas. Kravet 
på minimiföretagarinkomst ska dock uppfyllas utan det 
fördelade understödet.



Affärsplan
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▪ Alla som söker startstöd ska lämna in en 
affärsplan, planerna ska vara sinsemellan
jämförbara, och alltid innehålla de uppgifter som
krävs för beviljande av stöd (korrekta och
tillräckliga).

▪ Obs! Bör alltid påvisa en utveckling av 
verksamheten!

▪ Åtgärderna i affärsplanen skall genomföras 
korrekt och är bindande för sökanden.

▪ Inget skilt stöd för uppgörande av affärsplan



Affärsplan
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▪ Affärsplanen skall innehålla: 

- uppgifter om sökanden (tex yrkeskunskap) och 
besittningen till gården

- översikt av gårdens utgångsläge

- utvecklingsplan för gården och målsättning 
för verksamheten

- ekonomiska kalkyler och grunderna för dem

-sökandens åsikt om företagets styrkor och 
varför projektet skall stödas
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Urvalskriterier
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1. De ekonomiska förutsättningarna för företagsverksamheten

(40 %)

• Lönsamhet, likviditet, soliditet (bättre än genomsnittet, 
bra, nöjaktiga)

1. Gårdens produktionsförutsättningar (30 %)

• Byggnader, maskiner, åkrar, nätverk, arbetskraft, 
automation och teknik (mycket bra, möjliggör 
verksamheten, kräver måttliga utvecklingsinsatser)

2. Företagets utvecklingsåtgärder och möjligheter (30 %)

• Realistiska utvecklingsinsatser (utmärkt att genomföra, 
bra att genomföra, utmanande att genomföra men leder 
till konkurrenskraftig och lönsam verksamhet) 

Man kan få 0-3 poäng per punkt. För att få stöd krävs

minst 1,1 poäng. 



Godtagbara kostnader för etablering av 
jordbruk
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Räntestöd kan beviljas för följande kostnader vid etablering 
av jordbruk:

▪ anskaffningspriset för en eller flera gårdsbruksenheter, en 
eller flera delar av en gårdsbruksenhet (inlösning vid 
arvskifte, avvittring, utjämning, utfyllnad av laglott då 
gårdsbruksenheten blir i sökandens uteslutande ägo)

▪ anskaffningspriset för jordbruksmaskiner och anordningar 
eller produktionsdjur som skaffats i samband med 
förvärvet av gårdsbruksenheten 

▪ eller som skaffas inom ett år från stödbeslutet och som 
den unga jordbrukaren behöver i gårdsbruksenhetens 
produktion

▪ Räntestödet är 3 %, räntestöd betalas ut i högst 5 år



Godtagbara kostnader för etablering av 
jordbruk
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Räntestöd beviljas inte 

▪ för immateriella rättigheter, såsom inköp av aktier 
(nog stödrätter)

▪ för en sådan del av anskaffningskostnaderna till 
vilken hänför sig ett sådant understött lån , som 
överförs i samband med etableringen av 
jordbruket och där räntestödet eller 
ränteförmånen inte har använts i sin helhet. NTM-
centralen skall godkänna överföringen av lånet
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Gårdens produktionsförhållanden
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▪ Ett villkor för beviljande av stöd är att den gård 
som stödet gäller iakttar de obligatoriska krav 
som gäller produktionsgrenen i fråga och som 
grundar sig på Europeiska gemenskapens 
lagstiftning och de nationella bestämmelserna 
om miljö, hygien och djurs välbefinnande.   

▪ Att de ovan nämnda kraven uppfylls kan 
fastställas på basis av inspektioner eller tillsyn 
som utförs av myndigheterna, myndigheternas 
beslut, utredning som sökanden lämnar eller 
gårdsbesök.



Utbetalning av startstöd (understöd)
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▪ Startstöd till unga jordbrukare som beviljats i form av 
understöd betalas utan särskild ansökan. Understödet
betalas i  två lika stora poster med ett års mellanrum
antingen 31.3 eller 31.10.  
– För första stödposten krävs att stödtagaren lämnar in 

en utredning över att jordbruket etablerats. 
Jordbruket skall etableras senast inom nio månader
från att stödet beviljats. 

– Andra stödposten betalas ut tidigast ett år efter den
första posten eller efter att intyg över genomgången
utbildning och efter att eventuell utredning om
uppfyllandet av kravet på livskraftighet har skickats till
NTM-centralen

– Utredningarna för utbetalningen skall sändas in 
senast två månader före utbetalningsdatum
(antingen senast 31.1 eller 31.8)
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Lyftande av lån i samband med startstöd 
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▪ Det lån stödet gäller kan lyftas i två poster

▪ Tillstånd att lyfta lånet ska alltid sökas från 
NTM-centralen via Hyrrä eller på blankett 2330

- Ansökan om lyftning av första raten skall 
lämnas senast inom 12 månader från 
beslutsdatum och lånet skall lyftas inom 14 
månader, ansökan om lyftning av andra raten 
skall lämnas senast inom 15 månader från 
beslutsdatum och lyftas inom 17 månader 
från stödets beviljande.



Lyftande av lån i samband med startstöd 

Sivu 

24

▪ För att tillstånd att lyfta lån för fastighetsköp 
skall beviljas måste:

- stödvillkoren ha iakttagits

- räntestöd beviljas bara, om vederlaget senast
när den sista låneposten lyfts betalas i pengar till
säljaren eller den som säljaren angivit, eller det
lån som ska betalas enligt överlåtelseavtalet eller
som köparen åtagit sig att svara för betalas i sin 
helhet när räntestödslån lyfts



Lyftande av lån i samband med startstöd
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▪ en kopia av verifikatet över betalningen av köpeskillingen 
skall skickas in till NTM-centralen inom en månad från det 
att tillståndet att lyfta lån beviljades

▪ Lån för köp av lösöre: 

- till ansökan om tillstånd att lyfta lån bifogas en 
bokförd kopia av fakturan därifrån framgår att
det anskaffade lösöret motsvarar det anbud som
legat till grund för stödbeslutet
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Befrielse från överlåtelseskatt 
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▪ Stödtagaren befrias från överlåtelseskatt då han/hon 
beviljas räntestödslån för köp av fastighet

▪ Överlåtelseskattens andel avdras först från räntestödet, 
dock så att 2000 euro kvarstår, varefter resten av avdraget 
görs från bidraget. 

▪ NTM-centralen skriver på ansökan ut ett utlåtande om 
befrielse från överlåtelseskatt. Till den fritt formulerade 
ansökan bifogas skuldebrevet för räntestödslånet.



Observera!
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▪ Stödtagaren ska utan dröjsmål underrätta närings-, 
trafik- och miljöcentralen om förändringar i 
stödtagarens ställning eller verksamhet eller den 
åtgärd som stöds och som kan inverka på 
förutsättningarna för betalning av stöd eller leda till 
återkrav av stöd.

▪ Den företagsverksamhet som stöds får inte läggas 
ned eller inskränkas väsentligt innan fem år har 
förflutit från betalningen av den sista posten av ett 
stöd i form av understöd och, om stödet ansluter sig 
till ett lån, från det att lånet eller den sista 
låneposten har lyfts. 



Ansökan
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Följande handlingar skall bifogas till ansökan
1. En kopia av (utkast till) köpebrev, arrende- eller hyresavtal 

eller annan motsvarande överlåtelsehandling
2. En affärsplan, blankett 3430 med tillhörande kalkyldel
3. Bankens kreditlöfte, blankett 3311

4. Beskattningsuppgifter
– en kopia av sökandens och avträdarens skatteblankett 2 
(skattedeklaration för jordbruk) för senast verkställda 
beskattning
-en kopia av sökandens senaste beskattningsbeslut
- en kopia av de skatteblanketter på vilka sökanden har 
uppgett sin inkomst från näringsverksamhet för 
skattemyndigheten det år som föregår anhängiggörandet 
av ansökan



Ansökan

Sivu 

29

5.  Skolbetyg och arbetsintyg av betydelse för 
företagsverksamheten, skriftlig utredning över 
arbetserfarenheten.

6. En kopia på offerter på maskiner, anordningar och djur som 
skall anskaffas inom ett år från stödbeslutet eller annan 
utredning över lösöre som skall skaffas.

7. Om sökanden är ett sammanslutning (Ab, Öb, Kb, 
andelslag) skall till ansökan dessutom fogas:
-resultat- och balansräkning
-den sökandes handelsregisterutdrag och för juridiska 
personer samfundets stadgar, om sökanden är ett företag 
som är infört i handelsregistret
- för övriga privata eller offentliga samfund en utredning 
över namnteckningsrätten samt underskrift av den 
delägare som får bestämmande inflytande



Ansökan om startstöd 

▪ Stödet söks elektroniskt i Hyrrä 
https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html (läs 
ifyllningsanvisningarna före du påbörjar 
ansökan!) 

▪ Man kommer in i Hyrrä med sina bankkoder eller
med mobilcertifikat

▪ Pappersansökan blankett 3319

Sivu 
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https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
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https://hyrra.ruokavirasto.fi
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Obs! Om sökanden är 

en bolagsform, välj då 

endast 

”Undertecknare” samt 

måste ha 

katsoidentifiering!

Fyll också i kommun, gårdssignum och 

bankkontonummer!
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Värdena finns i affärsplanens 

kalkyldel!
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Tack!
Mera info: www.ruokavirasto.fi/sv/

www.ntm-centralen.fi/osterbotten

Vi finns på Facebook också! 
https://www.facebook.com/PohjanmaanELY/ sök 
maaseudun kehittämistuet/landsbygdens 
utvecklingsstöd 

https://www.facebook.com/Maatalouden-tuet-ja-
valvonta-Jordbrukets-stöd-och-övervakning-
1594821580757630/

https://www.facebook.com/pohjanmaanelykeskus/

Instagram: pohjanmaanely

http://www.ruokavirasto.fi/sv/
http://www.ely-centralen.fi/
http://www.ntm-centralen.fi/osterbotten
https://www.facebook.com/PohjanmaanELY/
https://www.facebook.com/Maatalouden-tuet-ja-valvonta-Jordbrukets-stöd-och-övervakning-1594821580757630/
https://www.facebook.com/pohjanmaanelykeskus/
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▪ Maria Swanljung

maria.swanljung@ntm-centralen.fi

Tfn 0295 028633

mailto:maria.swanljung@ntm-centralen.fi

