
w w

w

w

ww w
w

w

w

w w

w
w

w
w
w

w

w

w

w

Startstöd är till hjälp för dig som inleder din jordbru-
karbana för första gången. Stödet underlättar i det 
skede när företaget ska tas över av en ny generation. 
En noggrant utarbetad affärsplan och tillräcklig 
yrkeskunskap lägger grunden till framgång.

Stöd kan beviljas åt
•  en jordbrukare som är under 41 år och första

gången etablerar sig som jordbrukare.
•  en privaträttslig sammanslutning som börjar

bedriva jordbruk som sin näring. Det bestämman-
de inflytandet i sammanslutningen innehas av en
eller flera fysiska personer som uppfyller stödkri-
terierna.

Du måste ha tillräcklig yrkeskunskap för att få 
startstöd. Minimikravet är:
• yrkesutbildning på minst andra stadiet i natur-

bruk eller annan motsvarande utbildning eller
• tre års erfarenhet från jordbruk samt minst

tjugo studieveckors eller trettio studie- eller
kompetens poängs utbildning som är ändamålsen-
lig  med tanke på bedrivande av företagsverksam-
heten. Av utbildningen  ska minst tio studieveckor
eller femton studie- eller kompetenspoäng  vara
ekonomisk utbildning.

Kravet på tillräcklig utbildning ska uppfyllas senast 
inom 36 månader efter att stödet beviljats.

Affärsplan 

Bifoga till din ansökan en affärsplan som visar att 
ditt gårdsbruksföretag är lönsamt. Affärsplanen 
innehåller följande utredningar: 
• uppgifter om sökanden
• gårdens utgångsläge
• uppgifter om hur gården ska utvecklas och vilka

insatser som behövs för att nå målsättningen
• resultat- och balansräkningar
• lönsamhets-, likviditets- och soliditetskalkyler för

gården
• uppgifter om gårdens besittning.

Så här kommer du igång
Du kan etablera dig som jordbrukare genom att an-
tingen köpa eller arrendera en gård. För att du ska 
få startstöd ska din årliga företagarinkomst från 
jordbruket senast tre år efter att stödet har bevil-
jats uppgå till minst 15 000 euro eller 25 000 euro 
på basis avaffärsplanen. Som etableringstidpunkt 
betraktas den tidpunkt när du har börjat bedriva 
jordbruk i egenskap av huvudansvarig företagare, 
och tar emot överlåtelsebrevet eller ett skriftligt 
arrendeavtal för din gård. Jordbruksverksamheten 
anses vara etablerad när företagarinkomsten enligt 
affärsplanen är minst 12 000 euro.

Startstödet ger en 
bra början
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Stödets belopp

Företagarinkomsten 
minst

Bidragets storlek 
högst

Räntestödsbeloppet 
och värdet på 
befrielse från 

överlåtelseskatt högst

Räntestödslånets 
belopp *

25 000 € 35 000 €
35 000 €, av vilket 

högst 30 000 €  
räntestöd

högst 
230 000 €

15 000 € 10 000 €
20 000 €, av vilket 

högst 15 000 €  
räntestöd

högst  
150 000 €

*(högst 80 % av det sammanlagda beloppet för gården och det lösöre som ska anskaffas)

Också det lösöre som köps inom ett år från stö-
dbeslutet kan räknas in i de kostnader som stöds. 
Värdet av befrielsen från överlåtelseskatt dras av 
från stödbeloppet.

Betalning av startstöd och 
lyftande av lån

Startstödet betalas i två lika stora årliga rater utan 
någon särskild ansökan om utbetalning. 

Om NTM-centralen har beviljat stödet före etable-
ringen som jordbrukare, måste du för NTM-cent-
ralen visa fram en utredning om att jordbruket 
har etablerats innan stödet kan betalas. Kravet på 
yrkeskunskap måste uppfyllas innan den andra ra-
ten betalas ut. Skicka före utbetalning av den andra 
raten till NTM-centralen en skriftlig utredning över 
att du följt affärsplanen. 

Startstöd som beviljas i form av lån kan lyftas 
i högst två poster. Tillstånd att lyfta lån söks hos 
NTM-centralen med det slutliga köpebrevet eller ar-
rendekontraktet. Efter det får lånet lyftas i banken. 
Verifikat över användningen av lånet måste skickas 
till NTM-centralen inom en månad från det att lånet 
lyftes.

Ansök 
om stöd 
www.livsmedelsverket.fi/hyrra

Ansökan sker fortlöpande. Ansökan ska 
lämnas in innan du fyller 41 år. Startstöd 
kan sökas inom 24 månader från att 
jordbruket etablerades.

Stödansökan går enkelt via nätet på adres-
sen www.livsmedelsverket.fi/hyrra. Via e-
tjänsten Hyrrä kan du ansöka om stöd, följa 
med behandlingen av ditt ärende och 
bläddra i dina ansökningsuppgifter. 

Det krävs inte några särskilda färdigheter 
för att använda Hyrrä. Det går lätt att fylla i en 
elektronisk ansökan, och e-tjänsten vägleder 
användarna och ger råd om ifyllandet, steg för 
steg. Ansökan kan sändas iväg när som helst 
under dygnet, från din egen hemdator.

Ta kontakt 
NTM-centralerna ger råd om ansökan om 
stöd. www.ntm-centralen.fi

Ytterligare information 
på webben 
www.livsmedelsverket.fi
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Om NTM-centralen har beviljat stödet före etable-
ringen som jordbrukare, måste du för NTM-cent-
ralen visa fram en utredning om att jordbruket 
har etablerats innan stödet kan betalas. Kravet på 
yrkeskunskap måste uppfyllas innan den andra ra-
ten betalas ut. Skicka före utbetalning av den andra 
raten till NTM-centralen en skriftlig utredning över 
att du följt affärsplanen. 

Startstöd som beviljas i form av lån kan lyftas 
i högst två poster. Tillstånd att lyfta lån söks hos 
NTM-centralen med det slutliga köpebrevet eller ar-
rendekontraktet. Efter det får lånet lyftas i banken. 
Verifikat över användningen av lånet måste skickas 
till NTM-centralen inom en månad från det att lånet 
lyftes.

Ansök 
om stöd 
www.livsmedelsverket.fi/hyrra

Ansökan sker fortlöpande. Ansökan ska 
lämnas in innan du fyller 41 år. Startstöd 
kan sökas inom 24 månader från att 
jordbruket etablerades.

Stödansökan går enkelt via nätet på adres-
sen www.livsmedelsverket.fi/hyrra. Via e-
tjänsten Hyrrä kan du ansöka om stöd, följa 
med behandlingen av ditt ärende och 
bläddra i dina ansökningsuppgifter. 

Det krävs inte några särskilda färdigheter 
för att använda Hyrrä. Det går lätt att fylla i en 
elektronisk ansökan, och e-tjänsten vägleder 
användarna och ger råd om ifyllandet, steg för 
steg. Ansökan kan sändas iväg när som helst 
under dygnet, från din egen hemdator.

Ta kontakt 
NTM-centralerna ger råd om ansökan om 
stöd. www.ntm-centralen.fi

Ytterligare information 
på webben 
www.livsmedelsverket.fi


