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Råd 2020 -Systemet för jordbruksrådgivning  
Modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft 

Anvisning till rådgivaren 
 

1. Inledning 
 
I den här anvisningen presenteras i korthet principerna för rådgivning om modernisering av gårds-
bruksenheten och förbättrad konkurrenskraft. Syftet med rådgivningen är att förse jordbrukaren med 
verktyg som han eller hon kan använda för att utveckla gården och förbättra konkurrenskraften. Målet 
når man bäst genom att i rådgivningen beakta varje enskild gårds individuella behov och anpassa råd-
givningen så att den motsvarar behoven.  
 
Du kan genomföra rådgivningen genom att göra upp en plan för modernisering av gårdsbruksenheten 
och förbättrad konkurrenskraft. Du kan också svara på gårdens mer specifikt avgränsade rådgivnings-
behov genom separata rådgivningsbesök; då utmynnar rådgivningen inte i en skriftlig plan.   
 
Läs förutom den här anvisningen också anvisningen ”Jordbruksrådgivning – Anvisning till rådgiva-
ren”. Den finns på Mavis webbplats på adressen  
http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/radgivare/neuvo2020/Sidor/default.aspx. 
 

2. Plan för modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft  
 
Gör upp en skriftlig plan för modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft. 
Planen ska innehålla åtminstone följande: 
 

1. Kartläggning av gårdens nuläge   
2. Utvecklingsförslag inklusive ekonomiska kalkyler  
3. Rekommendationer/slutledningar 

 
Rådgivningen medför inga skyldigheter för gården. Besök för uppföljning av hur planen har genom-
förts kan företas som en del av Råd  2020 -rådgivningen. Du kan också rekommendera annan Råd 
2020-rådgivning för gården, om du under ett rådgivningsbesök upptäcker behov av t.ex. rådgivning 
om markens kulturtillstånd. 
 
Planen kan du formulera fritt, eller göra upp med hjälp av en tillämpning som lämpar sig för ändamå-
let. Ange planen på blankett 454 och i ansökan om utbetalning av rådgivningsersättning i punkten  

• Plan för modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft 
 
Kom ihåg att bifoga planen till ansökan om utbetalning av rådgivningsersättning i tjänsten Hyrrä. 
 



3. Övriga ämnesområden  
 
Du kan också tillhandahålla gårdarna rådgivningstjänster inom olika ämnesområden som är mer nog-
grant avgränsade. Då kan rådgivningstjänsten innehålla t.ex. följande: 
 

• skuldrådgivning 
• rådgivning om generationsväxlingar 

• preliminär planering av investeringar 
• bolagiseringsrådgivning  

• rådgivning om odlingens och husdjursproduktionens lönsamhet 
• kalkyler över produkternas täckningsbidrag och produktionskostnader 

 
Ange i så fall något av följande ämnesområden på blankett 454 och i ansökan om utbetalning av råd-
givningsersättning: 
 

• förbättrad konkurrenskraft 
• generationsväxling 

• gårdsbruksinvestering 
 

Följande är inte sådan rådgivning som omfattas av systemet för jordbruksrådgivning: 
 

• utarbetande av affärsplaner med anknytning till ansökningar om investeringsstöd för gårds-
bruket eller startstöd för unga jordbrukare 

• skattebokföring, annan bokföring eller utarbetande av bokslut 

• utarbetande av planer som gäller enbart skogsbruket 
• utarbetande av anmälningar och ansökningar som myndigheterna förutsätter.  

4. Ytterligare information 
 
Kontaktperson vid Mavi när det gäller systemet för jordbruksrådgivning är Merja Uusi-Laurila, tfn 
0295 31 2498, fornamn.efternamn@mavi.fi.  
 
I tekniska frågor som gäller Hyrrä kan du skicka e-post till adressen hanketuki@mavi.fi. Kom ihåg att 
skriva projektnumret för ansökan och dina egna kontaktuppgifter i meddelandet.  
 
Gå också in på Råd 2020 -rådgivarsidorna, som finns på adressen 
 
http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/radgivare/neuvo2020/Sidor/default.aspx 

 
 

 

  

 
  


