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Bilaga I. Gårdar belägna i yttre eller inre skärgården eller i 
flera stödregioner 2020 
Stamlägenhetens driftscentrum eller ett basskifte anses vara beläget i den inre eller yttre 

skärgårdsdelen av kommunen då det saknar fast förbindelse till fastlandet. Färjförbindelse anses inte 

utgöra fast förbindelse. 

Områden som har landsvägsförbindelse till kommuncentrum kan också godkännas som 

skärgårdsdelar, om avståndet längs landsväg kan anses vara oskäligt långt och förbindelsen sker med 

färja. Fråga i oklara fall kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om gårdsbruksenheten eller 

basskiftet finns i kommunens skärgårdsdel. 

Stödnivån inom de djurbaserade stöden fastställs på basis av var driftscentrum är beläget. Å andra 

sidan fastställs nivån för de arealbaserade stöden på basis av var basskiftet är beläget. Basskiftets 

läge behöver inte anges förutom i specialfall. Ett sådant specialfall kan uppstå t.ex. då man bygger en 

bro till en ö, och stödregionen kan förändras. Anmäl förändringar som inverkar på basskiftenas läge 

till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. 

A. Kommuner med yttre skärgårdsdelar: 

Borgå, Brändö, Föglö, Gustavs, Hammarland, Ingå, Kimitoön, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lovisa, 
Masku, Nystad, Nådendal, Pargas, Raseborg, S:t Karins, Sagu, Salo, Sottunga, Tövsala, Vårdö och Åbo. 

B. Kommuner med inre skärgård: 

Enonkoski, Hankasalmi, Hartola, Heinävesi, Hirvensalmi, Jorois, Joutsa, Jyväskylä, Jämijärvi, Jämsä, 
Kangasala, Kangasniemi, Kannonkoski, Keuruu, Kitee, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kontiolahti, Korsholm, 
Kouvola, Kuhmois, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Liperi, Luhanka, Malax, Mänttä-Vilppula, Nyslott, 
Orivesi, Padasjoki, Pertunmaa, Pielavesi, Polvijärvi, Puumala, Rantasalmi, Rautalampi, Ruovesi, S:t 
Michel, Saarijärvi, Sulkava, Suonenjoki, Sysmä, Taipalsaari, Tavastehus, Tervo, Varkaus, Vesanto, 
Vieremä, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Äänekoski. 

C. Kommuner som enligt 1995 års kommunindelning hör till fler än en stödregion: 

• Korsholm, Vörå och Kuopio: Belägna antingen i stödregion C1 eller C2 

• Före detta Oulunsalo -området i Uleåborgs stad: Belägen antingen i stödregion C2 eller C3 P1 

• Kittilä och Sodankylä: Belägna antingen i stödregion C4 P4 eller C4 P5. 
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