
   
  

 

 

 

 

 
 

Utkast 18012023 
Statsrådets förordning 

om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. i lagen om strukturstöd 
till lantbruket (1476/2007), sådant momentet lyder i lag 1328/2022: 
 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna förordning innehåller bestämmelser om verksamhet som ska stödjas med investerings-
stöd för gårdsbruk enligt lagen om strukturstöd till lantbruket (1476/2007) samt om investe-
ringsstödets maximibelopp och stödets form. 
 

2 § 

Bygginvestering 

Med bygginvestering avses i denna förordning uppförande, utbyggnad och grundlig renove-
ring av byggnader, anläggningar eller konstruktioner som används i produktionsverksamheten 
inom jordbruket samt anskaffning av maskiner och anordningar som är nödvändiga med hänsyn 
till byggobjektets användningsändamål och funktion. 

Om sökanden beviljas stöd för investeringar som avses i 4–8, 11 eller 12 §, kan sökanden 
beviljas stöd av samma nivå som stödet för en produktionsbyggnad även för bygginvesteringar 
som gäller rastgårdar och gödselstäder och för produktionslager som är nödvändiga inom jord-
bruksproduktionen, förutsatt att stödansökningarna görs samtidigt. 

Stöd kan beviljas för uppförande eller utbyggnad av en byggnad där det finns djurutrymmen 
endast om det i byggnaden efter det att investeringen genomförts finns ett system för reservkraft 
som är ändamålsenligt med tanke på byggnadens storlek och den produktion som bedrivs i 
byggnaden. 
 
 

3 § 

Åtgärder som stöds med investeringsstöd för gårdsbruk 

Med investeringsstöd för gårdsbruk kan följande investeringar i anslutning till bedrivande av 
jordbruk stödjas: 

1) sådana investeringar inom de produktionsinriktningar som avses i 4–11 § som syftar till att 
utveckla gårdsbruksenheternas konkurrenskraft och modernisera dem samt investeringar och 
anskaffningar av samma slag i enlighet med 12–15 §, 

2) investeringar som främjar miljöns tillstånd och hållbara produktionssätt på gårdarna i en-
lighet med 16 §, 

3) gårdsbruksenheters energiinvesteringar i enlighet med 17 §, 
4) investeringar som främjar djurens välbefinnande och biosäkerheten i enlighet med 18 §. 
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4 § 

Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid mjölkboskapsskötsel och inom nöt-
kreatursskötsel för bygginvesteringar som hänför sig till dikoproduktion. 

Stöd för bygginvesteringar som hänför sig till nya lösdriftsstall för mjölkboskap kan beviljas, 
om det i anslutning till lösdriftsstallet finns en rastgård eller ett bete. När det gäller bygginve-
steringar som hänför sig till stall med bås för bundna djur, kan stöd beviljas endast för grund-
liga renoveringar. Stöd för grundliga renoveringar beviljas dock inte för kostnader som upp-
kommer av att antalet båsplatser ökas. 
 

5 § 

Svinhushållning 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs inom svinhushållningen. 
För uppförande eller utvidgning av suggstall kan stöd beviljas, om det tillämpas fri grisning i 

det svinstall eller den utvidgningsdel av stallet som investeringen gäller. 
Stöd för grundlig renovering av suggstall kan beviljas, om antalet grisningshäckar inte ökas. 

 
6 § 

Fjäderfähushållning för köttproduktion 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs inom fjäderfähushållningen för köttpro-
duktion. 
 

7 § 

Får- och getskötsel 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs inom får- och getskötseln. 
 

8 § 

Hästhushållning 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs inom hästuppfödningen. 
Stöd beviljas inte för investeringar som hänför sig till serviceverksamhet inom hästhushåll-

ningen. 
 

9 § 

Biodling 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs inom biodlingen och för anskaffning av 
maskiner eller anordningar. 
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10 § 

Pälsdjursuppfödning 

Stöd kan endast beviljas för bygginvesteringar i för pälsdjursuppfödningen behövliga skugg-
hus, oisolerade djurhallar, hanteringslokaler, gödselstäder och produktionslager samt för kring-
gärdande av farmen med ett stängsel som hindrar djuren från att rymma från farmen. 

Trots det som föreskrivs i 1 mom. kan stöd beviljas för andra än i 1 mom. avsedda investe-
ringar enligt 15, 17 och 18 §. 
 

11 § 

Växthusproduktion 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid växthusproduktion och för anskaff-
ning av odlingstunnlar som behövs vid produktionen av trädgårdsväxter som odlas för livsme-
delsbruk. 
 

12 § 

Torkanläggningar 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som hänför sig till torkanläggningar avsedda för tork-
ning av spannmål eller hö och för anskaffning av vagnstorkar och torksilor för spannmål. 

Stöd för sådana värmeproduktions- och fläktsystem som behövs vid torkning beviljas i enlig-
het med 17 §. 
 

13 § 

Lager 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar i produkt-, produktionsinsats- eller tillbehörslager 
inom jordbruksproduktionen eller för bygginvesteringar i hallar som används för förvaring av 
jordbruksmaskiner. 

14 § 

Iordningställande för försäljning 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av maskiner eller anordningar som 
behövs vid iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning. Stöd beviljas dock inte för 
investeringar som hänför sig till iordningställande av renkött för försäljning eller investeringar 
som hänför sig till äggpackerier. 

Beviljande av stöd enligt 1 mom. förutsätter 
1) att det vid iordningställandet för försäljning i huvudsak utnyttjas råvaror från den gårds-

bruksenhet som är föremål för stödet, 
2) att produkterna bereds för försäljning till återförsäljare eller vidareförädlare, och 
3) att produkterna efter iordningställandet för försäljning fortfarande är jordbruksprodukter 

enligt bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
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15 § 

Investeringar som förbättrar arbetsmiljön och produktionshygienen 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar eller anskaffning av maskiner eller anordningar i syfte 
att förbättra arbetsförhållandena för personer som arbetar i en produktionsbyggnad inom jord-
bruket eller i syfte att förbättra produktionshygienen i en gårdsbruksenhet. 
 

16 § 

Investeringar som främjar miljöns tillstånd och hållbara produktionssätt 

Investeringsstöd för gårdsbruk kan beviljas för investeringar som främjar miljöns tillstånd och 
hållbara produktionssätt, förutsatt att investeringen i fråga understöder införandet av miljövän-
ligare produktionssätt och teknik. Investeringen ska dessutom ha en positiv inverkan med avse-
ende på 

1) markens bördighet, 
2) vattenhushållningen, 
3) säkerheten vid användningen av växtskyddsmedel, 
4) återvinningen och cirkulationen av näringsämnen, 
5) en rationell gödselhantering, eller 
6) minskningen av växthusgasutsläpp. 
Om det är fråga om en investering i vattenhushållningen, berättigar den jordbruksmark som 

ingår i planen för investeringen till investeringsstöd, under förutsättning att jordbruksmarken 
1) senast den 31 december 2022 är odlingsbar på det sätt att grundförbättringsåtgärder har 

vidtagits och arealen kan odlas för produktion av sedvanlig skörd, 
2) har bildats genom en omvandling som förbättrar formen hos basskiftet och vid en uppda-

tering av åkerskiftesregistret har konstateras vara godtagbar, eller 
3) har kommit i stödmottagarens besittning som ny jordbruksmark genom ägoreglering; med 

ägoreglering avses ägoreglering enligt 15 § 2 mom. i statsrådets förordning om allmänna vill-
kor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd (  /20  ). 
 

17 § 

Gårdsbruksenheters energiinvesteringar 

Stöd kan beviljas för investeringar som hänför sig till energiproduktion, energisparande eller 
förbättrad energieffektivitet. Stöd för investeringar i energiproduktion kan beviljas, om förny-
bara energikällor utnyttjas i energianläggningen, om energin används i jordbrukets produktions-
verksamhet och om det planerade projektet uppfyller kraven enligt EU:s hållbarhetskriterier för 
förnybar energi. 
 
 

18 § 

Investeringar som främjar djurens välbefinnande och biosäkerheten 

Investeringsstöd för gårdsbruk kan beviljas för bygginvesteringar som främjar djurens väl-
befinnande och för anskaffning av maskiner och anordningar, förutsatt att investeringen i fråga 
förbättrar en redan existerande produktionsbyggnad och inte ökar den befintliga produktions-
kapaciteten.  



   
  

 

 5  
 
 

 

Investeringar som främjar biosäkerheten kan inriktas på att förbättra biosäkerheten i befintliga 
produktionsbyggnader. 
 

19 § 

Maximibeloppet för investeringsstöd för gårdsbruk samt stödets form 

Maximibeloppen för understöd och räntestöd anges i bilagan. När en ansökan blir anhängig 
och sökanden är en jordbrukare som är högst 40 år gammal, kan maximibeloppet för det under-
stöd som beviljas höjas med 10 procent, förutsatt att det när ansökan blir anhängig har förflutit 
högst sju år sedan etableringen av jordbrukarens jordbruk. 

Maximibeloppet för investeringsstöd som omfattas av en plan är 1 500 000 euro per gårds-
bruksenhet under tre skatteår, varav högst 1 200 000 euro får hänföra sig till sådana investe-
ringar som avses i 3 § 1 punkten. 

Investeringsstöd i form av understöd beviljas delvis finansierat av Europeiska unionen ur pla-
nens medel och i kombination med motsvarande nationella medel eller helt och hållet ur nat-
ionella medel. 
 

20 § 

Maximibeloppet för stöd som omfattas av statsborgen 

Statsborgen kan beviljas för lån som tas upp för investeringar som avses i 4–8, 10, 11 och 
17 §. Maximibeloppet för statsborgen är 800 000 euro per investering. Statsborgen kan gälla 
högst 80 procent av det lånebelopp som borgen beviljas för under hela lånetiden. 
 

21 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den   2023. 
Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för 

gårdsbruk (241/2015). 
Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga 

den    2023 eller därefter. De bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande ska 
tillämpas på stöd som har beviljats innan denna förordning trädde i kraft. 
 
 
Helsingfors den  2023. 

 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen 
 
 

Lagstiftningsråd Maija Kaukonen 
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Utkast 18.1.2023 
 
 

Bilaga 
 

Stödobjekt Räntestödslånets 
belopp av de 
godtagbara kost-
naderna, procent 
 

Räntestödets be-
lopp av de godtag-
bara kostnaderna, 
procent 

Understödets 
belopp av de 
godtagbara 
kostnaderna, 
procent 

Förhöjning 

Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel (4 §) 50 5 35 *) 

Svinhushållning (5 §) 50 5 35 *) 
Fjäderfähushållning för köttproduktion (6 §) 50 5 25 *) 
Får- och getskötsel (7 §) 50 5 35 *) 
Hästhushållning (8 §) 50 5 35 *) 
Biodling (9 §) 50 5 25 *) 
Pälsdjursuppfödning (10 §) 50 5   
Växthusproduktion (11 §) 50 5 25 *) 
Torkanläggningar (12 §) 50 5 25 *) 
Lager (13 §) 50 5 25 *) 
Iordningställande för försäljning (14 §) 50 5 25 *) 

Investeringar som förbättrar arbetsmiljön och 
produktionshygienen (15 §)   25  

 

Investeringar som främjar miljöns tillstånd och 
hållbara produktionssätt (16 §)   40 

 

Gårdsbruksenheters energiinvesteringar (17 §) 
  50 

 

Investeringar som främjar djurens välbefin-
nande och biosäkerheten (18 §)   40 

 

     
 

* Jordbrukare som avses i 19 § 1 mom. i förordningen.  
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