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STARTSTÖDET GER EN BRA BÖRJAN 
 
En ung jordbrukare kan få startstöd när han eller hon inleder sin jordbrukarbana för 
första gången. I samband med etableringen är den unga jordbrukaren tvungen att  
tänka på åtskilliga olika saker. Ett väl utfört förarbete lägger ändå grunden till  
framgång. Startstödet till unga jordbrukare underlättar generationsväxlingen och  
gör det möjligt att producera rena finländska livsmedel också i framtiden. 
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HUR SKAFFAR JAG MIG EN GÅRD? 
 
Etableringen som jordbrukare kan ske genom att 
antingen köpa eller arrendera en gård.  
 
VEM KAN FÅ STÖD? 
 
Stöd kan beviljas fysiska personer eller privaträttsliga 
sammanslutningar som börjar bedriva jordbruk som 
sin näring. I en sammanslutning ska bestämmande-
rätten utövas av en eller flera fysiska personer som 
uppfyller kraven för beviljande av stöd. 
 
En ung jordbrukare som är under 40 år kan få stöd 
för sin första etablering som jordbrukare. Jordbruket 
anses ha blivit etablerat när sökanden har fått eller 
kan få en årlig företagarinkomst från jordbruket som 
uppgår till minst 10 000 euro. För att stöd ska bevil-
jas förutsätts också att sökanden förfogar över 
gårdsbruksenheten på basis av ett arrendeavtal eller 
genom att äga den. 
 
Sökandens gårdsbruksenhet måste vara lönsam. Som 
bevis på det fogas en affärsplan(blnr 430) till ansö-
kan.  Planen ska innehålla utredningar av bland an-
nat den som ansöker om stöd, gårdens utgångsläge 
och hur gården kommer att utvecklas. Dessutom ska 
där ingå resultat- och balansräkningar, lönsamhets-, 
likviditets- och soliditetskalkyler för gården samt en 
kalkyl över jordbrukets andel av sökandens samman-
lagda inkomster. 
 
Sökandens företagarinkomst från jordbruket ska ut-
göra minst 25 procent av det sammanlagda beloppet 
av sökandens samtliga inkomster bestående av före-
tagarinkomster, skogsbruksinkomster, löneinkomster 
och andra inkomster som sökanden regelbundet får. 
Kravet som gäller företagarinkomst från jordbruket 
och väsentlig inkomst måste på basis av uppgifterna i 
affärsplanen uppfyllas senast det tredje kalenderåret 
efter det att stödet beviljades. 
 

KRAV PÅ YRKESKUNSKAP 
 
För att uppfylla kravet på yrkesutbildning måste sö-
kanden ha  

• yrkesutbildning på minst andra stadiet i na-
turbruk eller annan motsvarande utbildning 
eller 

• tre års erfarenhet från jordbruk samt 
• minst tjugo studieveckors eller trettio studie-

poängs utbildning som är ändamålsenlig med 
tanke på bedrivande av företagsverksamhe-
ten.  Av utbildningen ska minst tio studie-
veckor eller femton studiepoäng vara eko-
nomisk utbildning. 

Om två eller flera personer tillsammans söker stöd 
måste var och en av de sökande 

• ha minst tre års arbetserfarenhet och  
• minst hälften av de sökande ha en sådan för 

företagsverksamheten ändamålsenlig utbild-
ning som nämns ovan. 
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Om kravet på yrkeskunskap inte uppfylls vid tidpunk-
ten för ansökan måste sökanden förbinda sig att 
uppfylla kravet inom 36 månader från det att stödet 
beviljades. 
 
STARTSTÖDETS BELOPP 
 
Nivå A) 
En sökande vars gård avkastar minst 17 000 euro i 
årlig företagarinkomst från jordbruket kan beviljas 
högst 35 000 euro som bidrag och högst 20 000 euro 
som räntestöd och ett ytterligare räntestöd om högst 
15 000 euro. 
 
Nivå B) 
En sökande vars gård avkastar sammanlagt minst  
15 000 euro i företagarinkomster från jordbruk, an-
nan företagsverksamhet och skogsbruk kan beviljas 
högst 5 000 euro som bidrag och högst 20 000 som 
räntestöd. Av företagarinkomsten ska minst 10 000 
euro komma från jordbruket.  
 
I vartdera fallet kan som räntestödslån beviljas högst 
80 procent av det sammanlagda beloppet för gården 
och det lösöre som ska anskaffas, men dock högst 
150 000 euro. Också det lösöre som köps inom ett år 
från stödbeslutet kan räknas in i de kostnader som 
stöds. Värdet av befrielsen från överlåtelseskatt dras 
av från stödbeloppet. 
 
 
ANSÖKAN OM STARTSTÖD 
 
Startstöd till unga jordbrukare söks hos ELY-centralen 
med blankett 2319. Ansökan är fortlöpande. 
 
Startstöd söks på basis av en överlåtelsehandling 
eller ett skriftligt arrendeavtal eller utkast till dem. 
Om stöd söks efter etableringen som jordbrukare 
måste ansökan ske inom 10 månader från det att 
jordbruket etablerades. 
 
Ansökan måste lämnas in till ELY-centralen innan 
sökanden fyller 40 år. 
 

BETALNING AV STARTSTÖD OCH LYFTANDE AV 
LÅN 
 
Startstödet betalas i två årliga rater utan någon sär-
skild ansökan om utbetalning. Om startstödet har 
beviljats före etableringen som jordbrukare måste 
stödtagaren visa fram en utredning av att jordbruket 
har etablerats. Kravet på yrkeskunskap måste uppfyl-
las innan den andra raten betalas ut. 
 
Ett lån som beviljats i samband med startstödet kan 
lyftas i två rater. Tillstånd att lyfta lån söks hos ELY-
centralen med det slutliga köpebrevet. Efter det får 
lånet lyftas i banken. Verifikat över användningen av 
lånet måste skickas till ELY-centralen inom en månad 
från det att lånet lyftes. 
 
UTREDNINGAR SOM FOGAS TILL ANSÖKAN 
 
1. En kopia av köpebrevet, arrendeavtalet eller en 
annan motsvarande åtkomsthandling eller av utkastet 
till de ovan nämnda handlingarna 
2. Affärsplan (blnr 430) 
3. Arrendeavtal 
4. Beskattningsuppgifter 
5. Förteckning över skulderna 
6. Skolbetyg och arbetsintyg 
7. Anbud på maskiner och anordningar eller en an-
nan utredning av det lösöre som ska köpas 
8. Om sökanden är en sammanslutning ska dessutom 
en resultaträkning och balansräkning, ett utdrag ur 
handelsregistret och en utredning av namntecknings-
rätten fogas till ansökan. 


