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Bilaga 

Stödobjekt Räntestödslånets 
belopp av de 
godtagbara 
kostnaderna, 
procent

Räntestödets 
belopp av de 
godtagbara 
kostnaderna, 
procent

Understödets belopp av de 
godtagbara kostnaderna, pro-
cent

Förhöjning

Stödregion 
AB

Andra region-
er än AB

Mjölkboskaps- och nötkrea-
tursskötsel (3 §)

60 10 40 35 1 och 5

Svinhushållning (4 §) 65 10 30 30 1 och 5

Fjäderfähushållning för kött-
produktion (5 §)

65 10 20 20 1 och 5

Får- och getskötsel (6 §) 60 10 40 35 1 och 5

Hästhushållning (7 §) 65 10 30 30 5

Biodling (8 §) - - 25 25 5

Pälsdjursuppfödning (9 §) 65 10 - - 5

Växthusproduktion (10 §) 65 10 30 30 1 och 5

Torkanläggningar (11 §) 65 10 25 25 2 och 5

Täckdikning (12 §) - - 35 35 3 och 5

Skördemaskiner för gemen-
samt bruk (13 §)

- - 10 10 5

Produktionslager (14 §) 65 10 30 30 5

Maskinhallar (15 §) - - 20 20 5

Energiproduktion (16 §) - - 40 40 5

Iordningställande av jord-
bruksprodukter för försäljning 
(17 §)

- - 30 30 5

Investeringar för främjande av 
arbetsmiljön, produktionshygi-
enen, djurens välbefinnande el-
ler miljöns tillstånd (18 §)

1 mom. 1 och 2 punkten
1 mom. 3 och 4 punkten

- -

30
35

30
35

4 och 5

1 Understödsbeloppet höjs med 10 procentenheter, om sökanden uppfyller förutsättningarna för bevil-
jande av startstöd för unga jordbrukare, om det vid tiden för ansökan inte har förflutit mer än fem år se-
dan etableringen.
2 Understödsbeloppet höjs med 5 procentenheter, om torkanläggningen används för torkning av två el-
ler flera gårdsbruksenheters spannmål eller hö.
3 Understödsbeloppet höjs med 5 procentenheter vid reglerbar dränering.
4 Understödsbeloppet höjs med 5 procentenheter om det är fråga om anskaffning av en anordning som 
främjar nedmyllning av flytgödsel och anskaffningen görs inom ett sådant styrningsområde för växt-
täcke på åkrar vintertid som omfattas av miljöersättning enligt programmet för utvecklingen av lands-
bygden i Fastlandsfinland 2014–2020, eller om anordingen används av två eller flera gårdsbruksenheter 
inom vilket område som helst.
5  Understödsbeloppet höjs med 20 procentenheter, om investeringen genomförs i anknytning till euro-
peiska innovationspartnerskapet (EIP).
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