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Landskapsförordning om investeringsstöd och 
startstöd till jordbruket samt landskapsförordning om 
tillämpning av jord- och skogsbruksministeriets 
förordning om godtagbara enhetskostnader för 
investeringar i jordbruket 
 

Allmän motivering 
 

1. Bakgrund 
 

I samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik reviderades 

EU-lagstiftningen om den gemensamma jordbrukspolitiken inför finansie-

ringsperioden åren 2023-2027. Utgående från EU-lagstiftningen har varje 

medlemsstat utarbetat en nationell strategisk plan för den gemensamma jord-

brukspolitiken, nedan den strategiska planen, som innehåller de åtgärder 

som omfattas av direktstöd till jordbruket och de sektoråtgärder som finan-

sieras med medel ur garantifonden för jordbruket (EGJF) samt de åtgärder 

för lantbruksutveckling som finansieras med medel ur Europeiska jordbruks-

fonden för landsbygdsutveckling (Ejflu). 

 Baserat på EU-lagstiftningen och den strategiska planen antog lagtinget 

den 23 januari 2023 en ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnä-

ringar, lagförslag nr 9/2022-2023, som för närvarande genomgår lagstift-

ningskontroll. I lagförslaget ges grund för landskapsförordningar i vilka lag-

stiftningen specificeras. 

 I 3 kap. i förslaget till ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnä-

ringar regleras villkor för erhållande av projektstöd. I 3 kap. 21 och 25 §§ 

finns övergripande bestämmelser om projektstöden investeringsstöd för ut-

veckling av gårdars konkurrenskraft och modernisering av produktionen 

samt startstöd för etablering av unga jordbrukare och jordbruksföretag. I be-

stämmelserna ges även Ålands landskapsregering fullmakt att genom land-

skapsförordning närmare föreskriva om stöden, vilket görs i förevarande för-

slag till landskapsförordning om investeringsstöd och startstöd till jordbru-

ket. 

 Avsikten är att separata landskapsförordningar även ska utarbetas för pro-

jektstöden företagsstöd för investeringar för bearbetning och saluföring av 

jordbruksprodukter (20 § i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnä-

ringar), stöd till samarbetsprojekt (22 § i landskapslagen om finansiering av 

landsbygdsnäringar) och stöd till utbildning och informationsförmedling 

(23 § i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar). 

 På rikssidan ingår delvis motsvarande innehåll som i förevarande förslag 

till landskapsförordning om startstöd och investeringsstöd till jordbruket i 

Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket (FFS 265/2023) och i 

Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk (FFS 

266/2023), vilka trädde i kraft på rikssidan den 6 mars 2023. Blankettförord-

ningen om tillämpning av riksförordningen om godtagbara enhetskostnader 

för investeringar i jordbruket baserar sig på jord- och skogsbruksministeriet 

förslag till förordning som inte ännu trätt i kraft på rikssidan.  
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2. Beredning 
 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag av lagberedningen i sam-

arbete med jordbruksbyrån vid landskapsregeringen. 

 Förslaget har skickats på remiss till: Ålands producentförbund, Ålands 

hushållningssällskap, Åland näringsliv, Företagarna på Åland, Ålands fåra-

velsförening, Föreningen Ålandsfåret, Ekologiska odlarna, Andelsbanken, 

Ålandsbanken, Nordea, Furulund Ab, Ålands fruktodlarförening, Ålands 

miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM), Ålands landsbygdscenter, land-

skapsregeringens miljöbyrå, landskapsregeringens bygg- och energiteam, 

samt avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning.  

 

3. Landskapsregeringens förslag 
 

Landskapsregeringen föreslår att en landskapsförordning om investerings-

stöd och startstöd till jordbruket utfärdas. 

 

4. Förslagets verkningar 
 

Förslaget är en åtgärd inom den nya programperiod som genomförs från och 

med år 2023. Bestämmelserna motsvarar i stor utsträckning de gällande vill-

koren för investeringsstöd och startstöd. Avsikten är att förordningarna ska 

träda i kraft under hösten 2023. Till dess att förordningarna träder i kraft 

tillämpas de nuvarande bestämmelserna om projektstöd. 

 

Detaljmotivering 
 

1. Landskapsförordning om investeringsstöd och startstöd till 

jordbruket 
 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

 

1 § Tillämpningsområde. I 1 mom. framkommer att den föreslagna land-

skapsförordningen ska tillämpas på beviljande och betalning av investerings-

stöd för gårdsbruk samt startstöd till unga jordbrukare i enlighet med bestäm-

melserna om investeringsstöd och startstöd i 3 kap. 21 och 25 §§ i landskaps-

lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. 

 I 2 mom. finns en informativ hänvisning till att godtagbara enhetskostna-

der för gårdsbruk närmare regleras i en blankettförordning om tillämpning 

av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskost-

nader för investeringar i jordbruket. 

 

2 § Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd. Förut-

sättningen för beviljande av stöd är enligt den föreslagna paragrafen att den 

subventionerade åtgärden uppfyller villkoren i Ålands interventioner i Fin-

lands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska 

planen) och kommissionens beslut att godkänna eller ändra den. Den 31 au-

gusti 2022 godkände kommissionen Finlands strategiska plan, i vilken 

Ålands interventioner ingår. 

 

3 § Bygginvesteringar. I den föreslagna paragrafen definieras begreppet byg-

ginvestering vid tillämpningen av den föreslagna landskapsförordningen. 

Med bygginvestering avses uppförande, utbyggnad och grundlig renovering 

av byggnader, anläggningar eller konstruktioner som används inom produkt-

ionsverksamhet inom jordbruket. Även anskaffning av maskiner och anord-

ningar som är nödvändiga med hänsyn till byggobjektets användningsom-

råde och funktion kan vara att betrakta som en bygginvestering. 
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2 kap. Investeringsstöd för gårdsbruk 

 

4 § Investeringar som stöds. I den föreslagna paragrafen regleras de investe-

ringar som stöds enligt Ålands interventioner i den strategiska planen. Inve-

steringar som stöd delas upp i fyra delåtgärder i enlighet med Ålands inter-

ventioner i den stategeiska planen: 

 1) investeringar för utveckling av gårdsbruksenhetens konkurrenskraft 

och modernisering av produktionen, 

 2) investeringar som främjar miljön, djurens välbefinnande eller arbets-

miljön, 

 3) energiinvesteringar för gårdsbruksenheten, och 

 4) investeringar i bevattning och markavvattning för gårdsbruksenheten. 

De respektive investeringarna specificeras närmare under 5-8 §§. 

 

5 § Investeringar för utveckling av gårdsbruksenhetens konkurrenskraft och 

modernisering av produktionen. I enlighet med den föreslagna paragrafen 

kan investeringsstöd beviljas för de bygginvesteringar som behövs för att ut-

veckla gårdsbruksenhetens konkurrenskraft och modernisering inom pro-

duktionsinriktningarna mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel, svinhushåll-

ning, fjäderfähushållning, får- och getskötsel, hästhushållning, biodling, 

växtodling samt växthusproduktion.  Begreppet bygginvestering definieras 

ovan i 3 §. Investeringsstöd kan till exempel beviljas för nybyggnation av 

produktionsbyggnader och lagerbyggnader, för utbyggnad eller totalrenove-

ring av produktionsbyggnader. 

 Stöd kan även beviljas för anskaffning av maskiner eller anordningar 

inom ovanstående produktionsinriktningar. 

 

6 § Investeringar som främjar miljön, djurens välbefinnande eller arbetsmil-

jön. I enlighet med den föreslagna paragrafen kan investeringsstöd beviljas 

även för bygginvesteringar och för anskaffning av maskiner och anordningar 

som inte ökar gårdsbrukets konkurrenskraft och produktionskapacitet på det 

sätt som anges i 5 §, under förutsättning att investeringen: 

 1) främjar miljöns tillstånd och hållbara produktionssätt genom införan-

det av miljövänligare produktionssätt och teknik, 

 2) främjar djurens välbefinnande i en redan existerande produktionsbygg-

nad, eller  

 3) förbättrar arbetsförhållandena för personer som arbetar i en produkt-

ionsbyggnad inom jordbruket eller produktionshygienen i en gårdsbruksen-

het. 

 

7 § Energiinvesteringar för gårdsbruksenheten. Enligt den föreslagna para-

grafen kan investeringsstöd beviljas för investeringar som rör energiprodukt-

ion, energilagring, energibesparing eller förbättrad energieffektivitet. Bevil-

jandet av stöd förutsätter att förnybara energikällor eller biomassa används i 

energianläggningen, att det planerade projektet uppfyller kraven i EU:s håll-

barhetskriterier för förnybar energi samt att energin används i jordbrukets 

produktionsverksamhet i relation till gårdsbruksenhetens energibehov. Inve-

steringsstöd kan således inte beviljas för energiinvesteringar för bostads-

byggnad. 

 Energikällan kan till exempel vara spillvärme, vatten-, luft-, jord- eller 

solvärme eller andra förnybara energikällor, inklusive biomassa. Åtgärder 

relaterade till energibesparing kan till exempel vara en energibesparande led-

belysning eller värmeåtervinningssystem. Energieffektiviseringsinveste-

ringar skulle kunna stödja till exempel investeringar där en traktor konverte-

ras till biogas. 
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8 § Investeringar i bevattning och markavvattning för gårdsbruksenheten. 

Enligt det föreslagna 1 mom. kan investeringsstöd beviljas för investeringar 

för bevattning och markavvattning, och som hänför sig till vattenbesparande 

bevattningsteknik, bevattningsdamm eller konstruktion som distribuerar vat-

ten. Gällande stöd för gemensamma dikesinvesteringar finns bestämmelser 

nedan i 30 §. 

 Enligt 2 mom. förutsätter beviljandet av stöd för investeringar i bevatt-

ning och markavvattning att den sökande iakttar vad som i vattenlagen 

(1996:61) för landskapet Åland och i landskapslagen (2008:124) om miljö-

skydd stadgas om tillstånd, miljögranskning och försiktighetsmått samt iakt-

tar av med stöd av vattenlagen utfärdade kvalitetsnormer. 

  I 3 mom. görs en informativ hänvisning till de krav som finns i artikel 

74.3 i förordningen (EU) 2021/2115 av den 2 december 2021 om faststäl-

lande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska 

upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska 

GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket 

(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) 

samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 

1307/2013 (förordningen om strategiska planer). Enligt artikel 74.3 är en 

förutsättning för beviljande av stöd för investeringar i bevattning, att vatten-

mätare som gör det möjligt att mäta vattenanvändningen installeras som en 

del av investeringen som stöds. 

 Enligt 4 mom. är en förutsättning för beviljandet av stöd för investeringar 

i vattenbesparande bevattningsteknik att vattenanvändningen minskar med 

minst 10 procent i jämförelse med konventionell teknik. Bestämmelsen har 

sin grund i Ålands interventioner i bevattning och markavvattning i den stra-

tegiska planen. 

 I 5 mom. finns villkor för beviljande av stöd för investeringar i bevatt-

ningsdamm och investeringar som avser användning av återvunnet vatten 

gällande förbättring av en befintlig bevattningsanläggning. Bestämmelsen 

har sin grund i Ålands interventioner i bevattning och markavvattning i den 

strategiska planen och i artikel 74.4 a) och c) i förordningen om strategiska 

planer. Stöd kan endast beviljas om projektet bedöms ge en vattenbesparing 

om minst 10 procent. Om investeringen påverkar grund- eller ytvattenföre-

komster som enligt förvaltningsplanen för de åländska vattnen 2022-2027 

bedömts ha lägre än god status, är en förutsättning för beviljande av stöd att 

investeringen medför en minskning av vattenanvändningen om minst 50 pro-

cent. 

 Enligt 6 mom. som har sin grund i artikel 74.6 i förordningen om strate-

giska planer, är en förutsättning för beviljande av stöd för investering som 

medför en nettoutvidgning av den bevattnade arealen och påverkar en viss 

grund- eller ytvattenförekomst, att en miljökonsekvensanalys visar att inve-

steringen inte kommer att ha någon betydande negativ miljöpåverkan. 

 I 7 mom. finns tilläggsvillkor för investeringar enligt 5 och 6 mom. En 

ytterligare förutsättning för beviljandet av stöd är att investeringen inte på-

verkar grund- eller ytvattenförekomster på ett sådant sätt att det försvårar 

uppnåendet av god status enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (vattendirektivet). Ut-

tagsmängder för yt- och grundvatten får inte överskrida de uttagsmängder 

som regleras punkterna 15.5 - 15.7 (ytvatten) och 15.8 (grundvatten) i bilaga 

1 i landskapsförordningen (2008:130) om miljöskydd. 

 8 mom. är ett informativt stadgande om att en förutsättning för beviljande 

av stöd som avser användning av återvunnet vatten som alternativ vatten-

källa är att tillhandahållandet och användningen av sådant vatten är förenligt 

med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741 av den 25 maj 

2020 om minimikrav för återanvändning av vatten. 
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9 § Villkor, belopp samt investeringsstödets form. I paragrafen föreslås att 

landskapsregeringen separat fastställer närmare villkor för investeringsstö-

den i 5-8 §§ och minimi- och maximibeloppen för stödet genom landskaps-

regeringens beslut. Avsikten med bestämmelsen är att inom ramen för EU-

lagstiftningen, landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar och 

förevarande förslag till landskapsförordning under finansieringsperioden 

2023 - 2027 möjliggöra viss flexibilitet gällande stödvillkor och stödbelopp 

för att öka nyttjandegraden av vissa stöd och tillgodose de behov som upp-

kommer gällande investeringar under finansieringsperioden. Gällande inve-

steringsstöd för unga jordbrukare där sökanden är en jordbrukare som är 

högst 40 år gammal, kan maximibeloppet för det investeringsstöd som bevil-

jas höjas med högst 10 procent, förutsatt att det när ansökan blir anhängig 

har förflutit högst sju år sedan etableringen av jordbrukarens jordbruk. Av-

sikten är att dessa justerande belopp ska ingå i landskapsregeringens beslut 

om minimi- och maximibelopp för investeringsstöd. 

 

3 kap. Krav på stödmottagare och gårdsbruksenheter 

 

10 § Bestämmanderätt i företag. I den föreslagna paragrafen fastslås vad som 

avses med bestämmanderätt i företag. Enligt 3 kap. 21 § 2 mom. i landskaps-

lagen om finansiering av landsbygdsnäringar där bestämmelser finns om in-

vesteringsstöd för utveckling av gårdars konkurrenskraft och modernisering, 

är en förutsättning för beviljande av stöd till en sammanslutning av lant-

bruksföretagare att bestämmanderätten i sammanslutningen innehas av en 

eller flera fysiska personer som fyllt 18 år. Enligt 3 kap. 25 § 2 mom. i land-

skapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar är en förutsättning för be-

viljande av startstöd för unga jordbrukare till en sammanslutning att bestäm-

manderätten i sammanslutningen utövas av personer som uppfyller ålders-

kraven för ung jordbrukare. Ålderskravet regleras i 3 kap. 25 § 1 mom. i 

landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar. Begreppet bestäm-

manderätt är även av betydelse till exempel vid tillämpningen av den före-

slagna 6 kap. 17 § 2 mom., enligt vilken en sammanslutning inte kan beviljas 

startstöd om en delägare som utövar bestämmande inflytande i sammanslut-

ningen tidigare beviljats startstöd. 

 Med en persons bestämmanderätt i aktiebolag aves enligt den föreslagna 

paragrafen att han eller hon innehar mer än hälften av aktierna i bolaget och 

att aktierna ger mer än hälften av röstetalet.  Bestämmanderätten kan också 

basera sig på aktier som fler än en person äger och på det röstetal som akti-

erna medför. Om en person har bestämmanderätt i ett annat bolag som är 

delägare i det bolag som ansökt om stöd, kan personens bestämmanderätt 

också basera sig på det röstetal som det förstnämnda bolagets aktier eller 

andelar medför. 

 I ett öppet bolag anses bestämmanderätten utövas gemensamt av bolags-

männen. I ett kommanditbolag anses bestämmanderätten utövas av en majo-

ritet bland de ansvariga bolagsmännen. I ett andelslag anses bestämmande-

rätten utövas av en majoritet bland medlemmarna. 

 

11 § Yrkesskicklighet. Enligt den föreslagna paragrafen skulle kravet på yr-

kesskicklighet motsvara de krav som gällt under tidigare programperiod. En-

ligt 21 § 2 mom. och 25 § 1 mom. i landskapslagen om finansiering av lands-

bygdsnäringar är ett krav för beviljande av investeringsstöd och startstöd att 

den sökande uppfyller krav på tillräcklig yrkesskicklighet. 

 Enligt 1 mom. ska med tillräcklig yrkesskicklighet vid beviljande av in-

vesteringsstöd betraktas examen på minst andra stadiet i naturbruk, om exa-

men är ändamålsenlig med tanke på den företagsverksamhet som stödet gäl-

ler. Som tillräcklig yrkesskicklighet betraktas även minst tre års praktisk 
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erfarenhet av jordbruk samt utöver den sådan utbildning som är ändamålsen-

lig med tanke på den företagsverksamhet som stödet gäller och vars omfatt-

ning motsvarar minst 10 studieveckor eller 15 studiepoäng. Om produktions-

inriktningen inte förändras till följd av den investering som ska stödjas, be-

traktas minst tre års arbetserfarenhet av jordbruk som tillräcklig yrkesskick-

lighet. 

 Enligt 2 mom. ska vid beviljande av startstöd som tillräcklig yrkesskick-

lighet betraktas sådan utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den 

företagsverksamhet som stödet gäller och vars omfattning motsvarar minst 

40 studieveckor eller 60 studiepoäng eller en utbildning vars omfattning mot-

svarar ett motsvarande antal kompetenspoäng, och av vilka minst 10 studie-

veckor eller 15 studiepoäng eller en motsvarande andel kompetenspoäng är 

studier i ekonomi. 

 Enligt 3 mom. ska om två eller flera fysiska personer tillsammans söker 

startstöd kravet på yrkesskicklighet anses vara uppfyllt om var och en av de 

sökande har sådan praktisk erfarenhet som avses ovan och minst en av de 

sökande har den utbildning som avses i 2 mom. 

 

12 § Gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden. Enligt det föreslagna 

1 mom. är en förutsättning för beviljande av stöd är att man på den gårds-

bruksenhet som stöds iakttar sådana för produktionsgrenen gällande obliga-

toriska krav som följer av Europeiska unionens och landskapslagstiftning om 

miljö, hygien och djurs välbefinnande. Sökanden kan åläggas att redogöra 

för hur kraven iakttagits. 

 I 2 mom. regleras att de krav som avses i 1 mom. iakttas kan konstateras 

utifrån inspektioner eller tillsyn som utförs av tillsynsmyndigheterna, myn-

digheternas beslut, en utredning som sökanden lämnar eller genom besök på 

gårdsbruksenheten.  

 

4 kap. Krav på jordbruksföretagets ekonomi 

 

13 § Jordbruksföretagets ekonomiska ställning. Enligt 13 § 2 mom. i land-

skapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar är en förutsättning för be-

viljande av stöd till företag att företaget bedöms ha förutsättningar att bedriva 

lönsam verksamhet. 

 Enligt den föreslagna paragrafen ska vid utvärderingen av företagets för-

utsättningar för att bedriva lönsam verksamhet beaktas lönsamheten och so-

liditeten i den företagsverksamhet som stödet gäller, sökandes likviditet och 

möjligheter att marknadsföra produkter och tjänster. 

 

14 § Företagarinkomstens minimibelopp. I 1 mom. finns bestämmelser om 

minimibelopp för företagarinkomsten för investeringar som kräver affärs-

plan enligt den föreslagna 22 §. En förutsättning för beviljande av stöd är att 

sökanden utgående från affärsplanen senaste under det tredje kalenderåret 

efter att stödet beviljades kan uppnå en årlig företagarinkomst från jordbru-

ket om minst 12 000 euro. 

 Enligt 2 mom. är en förutsättning för beviljandet av startstöd enligt den 

föreslagna 19 § att den sökande utgående från affärsplanen senast under det 

tredje kalenderåret efter att stödet beviljades kan uppnå en årlig företagarin-

komst från jordbruket på minst 12 000 euro. 

 Enligt 3 mom. är en ytterligare förutsättning att företagarinkomstens mi-

nimibelopp ska uppnås utan det startstöd som beviljas som stöd.  

 Enligt 4 mom. fastställer landskapsregeringen närmare bestämmelser om 

hur beräkningen av företagarinkomsten ska göras. 
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5 kap. Krav på den åtgärd som stöds 

 

15 § Val av åtgärder som stöds. Enligt den föreslagna paragrafen ska vid 

valet av åtgärder som ska stödjas iakttas av landskapsregeringen fastställda 

urvalskriterier för strukturstödsåtgärder. I enlighet med 6 kap. 37 § i land-

skapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar fastställer landskapsrege-

ringen urvalskriterier för projekt efter att ha hört övervakningskommittén för 

strategiplanen. 

 

16 § Ansökningstid. I enlighet med den föreslagna paragrafen får startstöd 

och investeringsstöd liksom under tidigare finansieringsperiod sökas fortgå-

ende. Om behov uppstår av att införa ansökningstider, kan landskapsrege-

ringen med stöd av 6 kap. 36 § 4 mom. i landskapslagen om finansiering av 

landsbygdsnäringar besluta om specifika ansökningstider. 

 

6 kap. Villkor för startstöd 

 

17 § Vissa förutsättningar för beviljande av startstöd. I 1 mom. regleras 

prövningen av jordbrukets företagarinkomst när stöd beviljas för flera fy-

siska personer eller gemensamt för makar. Om startstöd beviljas fler än en 

fysisk person ska den del av gårdsbruksenheten som motsvarar varje sökan-

des andel ensam för sig uppfylla de krav på företagarinkomst som avses i 

14 §. Om stöd beviljas makar gemensamt räcker det att makarnas företagar-

inkomst gemensamt sammanräknat uppfyller kravet på företagarinkomst. 

Gällande begreppet makar hänvisas till definitionen i 1 kap. 3 § 20 punkten 

i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar. Enligt den bestäm-

melsen avses med make jordbrukarens äkta make och personer som lever 

under äktenskapsliknande förhållanden i enlighet med 7 § 2 mom. i inkomst-

skattelagen (FFS 1535/1992). 

 Enligt 2 mom. kan endast ett startstöd beviljas för gårdsbruksenheter som 

ägs av makar gemensamt. Om den som ansöker om startstöd är en fysisk 

person beviljas inte startstöd om han eller hon i egenskap av näringsidkare 

eller på basis av delägarskap eller medlemskap i en sammanslutning redan 

tidigare beviljats startstöd. Om en sammanslutning ansöker om startstöd be-

viljas inte stöd om en delägare som utövar bestämmande inflytande i sam-

manslutningen tidigare beviljats startstöd.  

 Enligt 3 mom. kan den rätt som följer med ett stödbeslut om startstöd 

överföras till en sammanslutning som bildats för att fortsätta bedriva den 

verksamhet som stöds och där den fysiska personen som beviljats startstödet 

utövar bestämmande inflytande. 

 

18 § Etablering av jordbruk. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska vid 

tillämpningen av den föreslagna förordningen med etablering av jordbruk 

avses den dagen då den första lantbruksdeklarationen inlämnades till Skatte-

förvaltningen. Bestämmelsen motsvarar gällande praxis. 

 

19 § Startstödets belopp. Enligt 1 mom. ska det maximala beloppet på det 

startstöd som beviljas en lantbruksföretagare som uppfyller kraven på före-

tagarinkomst enligt den föreslagna 14 § 2 mom. uppgå till 80 000 euro. Av 

beloppet utgör högst 40 000 euro stöd och högst 40 000 euro räntestöd och 

det skattefria belopp som avses i 14 § 2 mom. i lagen om överlåtelseskatt 

(FFS 931/1996). Av dessa 40 000 euro utgör räntestödsbeloppet högst 

35 000 euro. Stödbeloppen grundar sig i Åland interventioner för startstöd 

till unga jordbrukare i den strategiska planen. 

 Enligt 2 mom. beaktas i startstödets maximibelopp den skattefrihet som 

enligt 1 mom. hänför sig till förvärv av en hel fastighet. I den föreslagna 
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8 kap. 32 § finns bestämmelser om statligt stöd som beviljas i annan form av 

finansiering, såsom skattebefrielse för överlåtelseskatt. 

 

20 § Räntestödslån i anslutning till startstöd. I den föreslagna paragrafen re-

gleras maximibeloppet för räntestödslån för startstöd. Beloppet av det lån 

som stöd med räntestöd som ingår i startstödet får vara högst 80 procent av 

de godtagbara kostnaderna enligt den föreslagna 21 §. Räntestödslån för för-

värv av en gårdsbruksenhet eller jordbrukslösöre får beviljas till ett belopp 

av sammanlagt högst 200 000 euro vid beviljande av stöd enligt den före-

slagna 21 §. 

 

21 § Godtagbara kostnader vid beviljande av startstöd som räntestöd. I pa-

ragrafen regleras vilka kostnader som är godtagbara vid beviljandet av rän-

testöd för lån. Räntestöd kan beviljas för lån som används för följande be-

hövliga kostnader vid etablering av jordbruk: 

 1) anskaffningspriset för en eller flera gårdsbruksenheter eller en del av 

en gårdsbruksenhet, 

 2) det inlösningspris för en gårdsbruksenhet eller en del av den som är en 

följd av avvittring och arvskifte och gäller en gårdsbruksenhet som förblir i 

sökandens ägo, 

 3) den utjämning som orsakas av en gårdsbruksenhet som vid avvittring 

förblir i sökandens ägo, 

 4) den utfyllnad av laglotten som orsakas av en gårdsbruksenhet eller en 

del av den som testamenterats till sökanden, 

 5) anskaffningspriset för jordbruksmaskiner eller jordbruksanordningar 

som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller som skaf-

fas inom ett år från stödbeslutet inom den produktion vid gårdsbruksenheten 

som den unga jordbrukaren börjar bedriva, 

 6) anskaffningspriset för produktionsdjur som skaffats i samband med 

förvärvet av gårdsbruksenheten eller som skaffas inom ett år från stödbeslu-

tet. 

 Till godtagbara kostnader räknas även vederlag för värdet av den anskaf-

fade egendom som använts för jord- eller skogsbruk samt gårdens bostads-

hus. Räntestöd beviljas endast, om vederlaget senast när den sista låneposten 

lyfts betalas i pengar till säljaren eller den som säljaren angivit, eller det lån 

som ska betalas enligt överlåtelseavtalet eller som köparen åtagit sig att svara 

för betalas i sin helhet när räntestödslån lyfts. 

 

7 kap. Villkor för investeringsstöd 

 

22 § Investeringar som kräver affärsplan. I 1mom. regleras för vilka typer av 

investeringar som affärskrav krävs för att investeringsstöd ska kunna bevil-

jas. Affärsplan ska finnas för investeringar enligt den föreslagna 2 kap. 4 § 

1 punkten för utveckling av gårdsbruksenhetens konkurrenskraft och moder-

nisering av produktionen. Affärsplan krävs även för investeringar i bevatt-

ning enligt 4 § 4 punkten. Kravet på affärsplan grundar sig i Ålands inter-

ventioner i utveckling av gårdarnas konkurrenskraft och modernisering och 

investeringar i bevattning och markavvattning i den strategiska planen. 

 I 2 mom. regleras innehållet i affärsplanen. Affärsplanen ska innehålla 

uppgifter om stödtagarens ålder, yrkesskicklighet och om den åtgärd som 

stöds. Dessutom ska i affärsplanen i den omfattning som är nödvändigt med 

beaktande av åtgärden, nämnas målsättningar för företagsverksamheten och 

hur målen ska nås samt tas in en bedömning av verksamhetens utveckling. 

Om investeringen överstiger 100 000 euro ska ekonomiska kalkyler ingå i 

affärsplanen. Om landskapsregeringen begär det ska även ekonomiska kal-

kyler för investeringar som understiger 100 000 euro läggas fram. 
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 Enligt 3 mom. utfärdar landskapsregeringens närmare anvisningar om in-

nehållet i affärsplanen och om det sätt på vilket planen ska presenteras och 

om de blanketter som ska användas då planen tas fram. 

 

23 § Allmänna krav på investeringar som stöds. I 1 mom. fastslås att de god-

tagbara maximikostnaderna för investeringar som gäller byggande ska base-

ras på kostnadsnivån vid tidpunkten för bidragsansökan. 

 Enligt 2 mom. i den föreslagna paragrafen ska om det i samma investering 

ingår mindre delar med olika användningsområden, så ska stödnivån bestäm-

mas utgående från investeringens huvudsakliga användningsområde. 

 

24 § Kostnader som inte omfattas av investeringsstöd. I den föreslagna para-

grafen regleras vilka kostnader för vilka investeringsstöd inte kan beviljas. 

Paragrafen motsvarar gällande praxis. 

 Utöver vad som i Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs om kostna-

der som inte berättigar till investeringsstöd, betalas investeringsstöd inte för 

kostnader som orsakas av 

 1) anskaffning av begagnade maskiner och anordningar, 

 2) anskaffning av traktorer och kompaktlastare, 

 3) anskaffningar som gjorts hos sökanden, hos någon av sökandens fa-

miljemedlemmar enligt 11 kap. 67 § 1 mom. i landskapslagen om finansie-

ring av landsbygdsnäringar, hos ett företag där sökanden eller någon av sö-

kandens familjemedlemmar utövar bestämmande inflytande eller hos en per-

son som innehar en ledande ställning i ett företag som är sökande, om inte 

tillräckligt med offerter som gäller inköpet har begärts hos andra relevanta 

leverantörer, 

 4) transport som sökanden själv utfört, 

 5) köp av fastighet, 

 6) nybyggnad av anläggning som huvudsakligen använder fossila bräns-

len, 

 7) ersättningsinvesteringar och underhåll, 

 8) anskaffning av solpaneler för privat bostad inom gårdsbruksenheten. 

 

25 § Godtagbara kostnader vid avbetalningsköp. I paragrafen regleras god-

tagbara kostnader vid avbetalningsköp. I den föreslagna 10 kap. 46 § 3 mom. 

finns bestämmelser om verifierbara utgifter vid betalning av sådant stöd som 

gäller egendom som förvärvats genom avbetalningsköp. 

 

26 § Egna produktionsinsatser. I den föreslagna paragrafen regleras vilken 

typ av privat finansiering som godkänns inom ramen för investeringsstöd. 

Som privat finansiering godkänns användning av eget virke eller jord-

material, stödmottagarens eget arbete och räntestödslånets kapital. Värdet på 

eget arbete fastställs av landskapsregeringen. Stödmottagaren ska föra bok 

över antalet arbetstimmar. 

 

27 § Inledande av en investering. I paragrafen regleras när en investering 

som ger upphov till kostnader för vilka investeringsstöd söks ska anses ha 

inletts. 

 En åtgärd anses ha inletts när 

 1) grundläggningsarbetet har inletts genom gjutning eller på något annat 

motsvarande beständigt sätt vid uppförande eller utvidgning av en byggnad, 

anläggning eller konstruktion eller, om grundläggningsarbetet utförs av en 

entreprenör, när det slutliga entreprenadavtalet har undertecknats, 

 2) arbetet har inletts vid totalrenovering av en byggnad, anläggning eller 

konstruktion eller, om arbetet utförs av andra, när det slutliga avtalet har un-

dertecknats, 
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 3) beställningen har gjorts eller ett anskaffningsavtal har undertecknats 

vid anskaffning av maskiner eller anordningar eller vid förvärv av andra fö-

remål eller rättigheter som utgör anläggningstillgångar 

eller, om ingen beställning eller inget anskaffningsavtal förutsätts, när an-

skaffningspriset för föremålet eller rättigheten eller, om priset betalas i pos-

ter, den första posten har betalats, eller 

 4) arbetet har inletts vid genomförande av andra åtgärder än de som avses 

i 1–3 punkten eller, om arbetet utförs av andra, när det slutliga avtalet har 

undertecknats. 

Bestämmelsen motsvarar gällande praxis. 

 

28 § Byggnadsplan. Enligt 3 kap. 13 § 3 mom. i landskapslagen om finan-

siering av landsbygdsnäringar ska en plan för byggande ingå i den projekt-

och affärsplan som sökanden tar fram vid ansökan om projektstöd. I en före-

slagna paragrafen regleras närmare innehållet i byggnadsplanen. 

 Följande tillräckligt detaljerade handlingar bör bifogas planen:  

 1) huvudritningar, 

 2) särskilda planer, om dessa har betydelse vid bedömning av byggnadens 

funktionalitet och de godtagbara kostnaderna, 

 3) en byggnadsbeskrivning, 

 4) ett kostnadsförslag eller en kostnadskalkyl som grundar sig på bygg-

nadsbeskrivningen, specificerad för varje byggnadsdel. 

 Förhållandet mellan detaljrikedomen i och omfattningen av en plan som 

gäller byggande och projektets omfattning och totalkostnader ska vara ända-

målsenligt. I planen ska det dessutom finnas en utredning om möjligheterna 

att utvidga verksamheten och, när det gäller nybygge, en utredning om den 

fortsatta användningen av den byggnad som ersätts. 

 

29 § Täckdikningsplan. I den föreslagna paragrafen regleras minimiinnehål-

let i en täckdikningsplan. En plan som gäller täckdikning ska innehålla åt-

minstone 

 1) en plankarta, 

 2) en planbeskrivning, 

 3) en arbetsbeskrivning, 

 4) ett kostnadsförslag. 

 

30 § Gemensam dikningsinvestering och plan för gemensam dikningsinve-

stering. I 1 mom. fastslås att stöd för gemensam dikningsinvestering kan be-

viljas för grundtorrläggningsverksamhet. Med grundtorrläggning avses rens-

ning, grävning och dämning av bäckar och avloppsdiken, byggande av rör-

diken samt invallning av åkerområden och inrättande av pumpstationer i 

syfte att skapa tillräckliga förutsättningar för lokal torrläggning, i synnerhet 

för täckdikning. Grundtorrläggning kan också genomföras genom att man 

utnyttjar naturenliga planeringslösningar, såsom vattenfåror i två nivåer, krö-

kar i vattenfårorna, skyddszoner och översvämningsplatåer eller andra mot-

svarande lösningar eller konstruktioner 

 I 2 mom. fastslås att en plan för gemensam dikningsinvestering utöver vad 

som föreskrivs i 10 kap. 13 § i vattenlagen för landskapet Åland, ska inne-

hålla åtgärder som hänför sig till för projektet ändamålsenliga vattenvårds-

konstruktioner och naturenliga planeringslösningar för 

 1) förhindrande eller minskande av skador och olägenheter på grund av 

dikning, 

 2) kvarhållande av näringsämnen och fasta partiklar, 

 3) en ökning av vattnets genomströmning, 

 4) en anpassning till förändrade väder- och vattenförhållanden. 

 I 3 mom. regleras att om den som ansöker om stöd inte är en sådan i vat-

tenlagen avsedd dikningssammanslutning förutsätts det att det har ingåtts ett 
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avtal om det projekt som ska stödas mellan dem som deltar i en gemensam 

dikningsinvestering där det har överenskommits om genomförandet av det 

projekt som hänför sig till investeringen. 

 

8 kap. Finansiering 

 

31 § Övrig finansiering. Enligt 1 mom. ska investeringsstöd inte beviljas om 

stöd redan har beviljats för samma stödberättigande kostnader med nation-

ella eller EU-medel. 

 Enligt 2 mom. ska den försäkringsersättning som utgår för ett objekt som 

förstörts i ett skadefall dras av från det godkända kostnadsförslaget för en 

investering som ska stödas. 

 

32 § Statligt stöd som beviljats i annan form än finansiering. Enligt 1 mom. 

ska i stödets maximibelopp beaktas stöd och förmåner i enlighet med någon 

annan lag än landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar samt 

stöd och förmåner som har beviljats av någon annan myndighet eller ett of-

fentligt samfund och som avser samma åtgärd och ges i form av avdrag för 

kostnaderna, nyttjanderätt, skattebefrielse eller på något annat motsvarande 

sätt. 

 Enligt 2 mom. ska stödet eller förmånen dras i första hand av från ränte-

stödet, dock så att 2 000 euro av räntestödet inte dras av. Efter detta avdras 

stödet eller förmånen från understödet. Om de övriga stöden och förmånerna 

tillsammans överskrider maximibeloppet av det startstöd som sökts som un-

derstöd eller räntestöd, beviljas inte stöd. 

 

9 kap. Särskilda villkor för stöd i anslutning till lån 

 

33 § Förutsättningar för beviljande av räntestöd. I paragrafen föreskrivs om 

förutsättningar för beviljande av räntestöd. Enligt paragrafens 1 mom. kan 

räntestöd beviljas för lån vars lånetid är högst 25 år och vars lånebelopp inte 

helt täcker de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. Den total-

ränta som uppbärs för räntestödslån får uppgå till högst räntan på sådana lån 

med normala villkor som kreditgivaren beviljat för liknande ändamål, inklu-

sive extra kostnader för beviljande och skötsel av räntestödslånen. Räntestöd 

kan beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt för räntestödslån som 

årligen fastställs i Ålands budget. 

 I 2 mom. föreskrivs om bestämmandet av räntestödet. Enligt förslaget är 

räntestödet tre procentenheter under förutsättning att låntagaren betalar minst 

en procents årlig ränta på lånet. Räntestöd beviljas inte för sådana kostnader 

för kredit i utländsk valuta som beror på förändringar i valutakurserna. 

 Enligt 3 mom. kan räntestöd inte beviljas för lånebelopp som överstiger 

1 800 000 euro eller understiger 4 000 euro. 

 Enligt 4 mom. är en förutsättning för beviljande av räntestöd att kreditgi-

varen har godkänt det lånebelopp och de lånevillkor som nämns i stödansö-

kan, t.ex. lånetiden och amorteringsprogrammet. Kreditlöftet ska bifogas 

stödansökan. Av skuldebrevet ska framgå villkor om att de lånevillkor som 

framgår av stödbeslutet har företräde framom skuldebrevvillkoren. 

 

34 § Räntestödets belopp. Enligt 1 mom. är beloppet av det stöd som kan 

beviljas som räntestöd summan av de poster till nominellt belopp vilka på 

basis av räntestödet beräknats för ränteperioder om ett halvt år. 

 I 2 mom. regleras situationen att räntestödslånet återbetalas i sin helhet. 

Betalningen av räntestöd upphör då räknat från återbetalningsdagen. Ränte-

stöd betalas inte för lånekapital som förfallit till betalning, om det inte är 

fråga om företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner. 
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35 § Stödnivå. Bestämmelsen motsvarar gällande praxis. 

 

36 § Stödbeslut. I den föreslagna paragrafen framkommer att då landskaps-

regeringen fattar beslut om beviljande av projektstöd i enlighet med 7 kap. 

43 § i landskapslagen om finansierings av landsbygdsnäringar, så godkänns 

genom stödbeslutet lån som är föremål för räntestöd eller landskapsgaranti 

samt lånevillkoren. Enligt förutsättning både för stöd i form av räntestöd och 

landskapsborgen är kreditgivarens skriftliga viljeyttring varav framgår att 

kreditgivaren anses ha godkänt stödvillkoren samt de uppgifter om lånet som 

framgår av ansökan. 

 

37 § Lyftandet av räntestödslån. I paragrafen föreskrivs om villkoren för lyf-

tande av räntestödslån. Enligt 1 mom. får räntestödslån lyftas innan stödbe-

slutet har vunnit laga kraft. Räntestödslån får lyftas i högst två poster. Denna 

huvudregel gäller närmast lån som beviljats för anskaffning av fast eller lös 

egendom eller för etablering av jordbruk. Om räntestöd har beviljats för en 

bygginvestering får räntestödslånet dock lyftas i högst fem poster. Det är skäl 

att förfara på detta sätt eftersom byggkostnaderna uppkommer under en 

längre period. 

 Enligt 2 mom. kan landskapsregeringen bevilja tillstånd för att lyfta ett 

förskott om maximalt 30 procent av lånebeloppet. Den föreslagna bestäm-

melsen motsvarar gällande praxis. 

 I 3 mom. föreskrivs om frister för lyftande av lån. Räntestödslånet måste 

lyftas inom den genomförandefrist som bestäms i stödbeslutet. I sådana fall 

där räntestöd har beviljats för en bygginvestering får räntestödslånets sista 

post dock inte lyftas förrän hela byggnadsarbetet har slutförts i enlighet med 

stödbeslutet. Också då ska den sista posten lyftas inom fem månader från den 

för genomförandet av bygginvesteringen fastställda fristen. 

 Paragrafens 4 mom. gäller tillstånd att lyfta lån. För lyftandet av ränte-

stödslånet eller en lånepost måste stödtagaren utverka landskapsregeringens 

tillstånd enligt 49 §. Tillståndet ska uppvisas för kreditgivaren innan lånet 

eller en lånepost lyfts. 

 

38 § Amortering och betalning av ränta på räntestödslån. I paragrafen före-

skrivs om amorterings- och räntevillkoren. 

 Enligt 1 mom. ska räntestödslån amorteras halvårsvis eller kvartalsvis i 

lika stora poster. 

 Enligt 2 mom. förfaller den första amorteringen till betalning senast då ett 

år har förflutit efter att lånet eller den första posten lyftes. Ränta ska betalas 

räknat från den dag då lånebeloppet eller varje lånepost lyftes. I fråga om 

byggande är det emellertid skäl att föreskriva om undantag. Byggkostnader 

stiger till betydligt högre belopp än lösöresanskaffningar och byggkostnader 

uppkommer i allmänhet under genomförandetiden. Dessutom är det skäl att 

beakta att en bygginvestering inte omedelbart efter att den genomförts ökar 

produktiviteten i form av större inkomster. Avsikten är att de som genomför 

bygginvesteringar ska ges möjlighet att klara av byggkostnaderna före låne-

amorteringarna. Det är sålunda nödvändigt att i sådana fall införa ett förfa-

rande som innebär att den första amorteringen behöver betalas först den för-

fallodag som först följer två år efter att lånet eller dess första post har lyfts. 

 Kreditgivaren och stödtagaren kan inom ramen för de villkor som nämns 

ovan avtala om ett amorteringsprogram. Syftet med det villkor som nämns i 

paragrafens 1 mom. är att stödandelen av räntestödet ska kunna betalas inom 

en skälig tid från det att lånet lyfts samt att hålla ränteutgifterna på en skälig 

nivå. De faktiska räntekostnaderna för lån med lika stora amorteringar blir 

under hela lånetiden sannolikt mindre än i fråga om annuitetslån, där låneka-

pitalet amorteras långsammare. Lån med lika stora amorteringar har fördelar 

också när det är fråga om landskapsborgen. Om landskapsborgen har 
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beviljats för ett räntestödslån kommer också de årliga kostnaderna för land-

skapsborgen, i och med att annuitetslånets kapital amorteras långsammare, 

att bli större för stödtagaren än när det gäller ett lån med lika stora amorte-

ringar. Avsikten är emellertid inte att begränsa stödtagarens möjligheter att 

amortera lån utöver de regelbundna poster som avses i 1 mom. 

 I paragrafens 3 mom. föreskrivs om kreditgivarens och stödtagarens möj-

lighet att avtala om extra amorteringar, hur dessa påverkar återstående amor-

teringar samt om förtida återbetalning av hela lånet. 

 Enligt paragrafens 4 mom. kan kreditgivaren bevilja uppskov med amor-

teringar om detta är nödvändigt på grund av stödtagarens tillfälliga ekono-

miska svårigheter. Kreditgivaren kan bevilja uppskov enligt prövning. Kre-

ditgivaren och stödtagaren kan avtala om amortering av räntestödslån och 

om ett betalningsprogram, om inte annat följer av stödvillkoren. 

 

39 § Överföring av lån och ändring av lånevillkor. I paragrafen föreskrivs 

om överföring av lån som stöds samt om ändring av lånevillkor. 

 Enligt 1 mom. får ett lån som stöds överföras på någon annan kreditgivare 

som godkänts i enlighet med 55 §. Överföring av lån som stöds förutsätter 

alltid också att stödbeslutet överförs. Ett lån som stöds får sålunda överföras 

på en annan stödtagare endast om landskapsregeringen godkänner detta i 

samband med att stödbeslutet överförs. 

 Enligt 2 mom. får villkoren för ett lån som stöds ändras under förutsätt-

ning att detta inte inverkar på uppfyllandet av förutsättningarna eller villkoret 

för stödet. Lånevillkoren kan med andra ord ändras så att räntestödsbeslutets 

villkor inte frångås, så att lånetiden inte blir längre än 25 år, så att totalräntan 

inte ändras i strid med 33 § eller så att amorteringsprogrammet för ränte-

stödslånet inte ändras i strid med stödvillkoren. När det gäller ett lån som är 

föremål för borgen är ett villkor dessutom att ändringen inte påverkar land-

skapsregeringens ställning som borgensman. Om det inte är fråga om en så-

dan tillåten ändring som avses ovan måste lanskapsregeringens tillstånd ut-

verkas för ändringen av lånevillkoren. Tillstånd beviljas emellertid inte i det 

fall att ändringen av villkoren påverkar förutsättningarna för beviljande av 

stöd. Sålunda kan tillstånd inte beviljas t.ex. för en lånetid som överstiger 25 

år och villkoren för ett lån som är föremål för landskapsborgen får inte heller 

ändras så att den ekonomiska risk som är förenad med borgen ändras avse-

värt. Efter att utbetalningen av räntestödet upphört kan låntagaren och kre-

ditgivaren avtala om ändring av lånevillkoren eller begränsning av möjlig-

heterna att överföra lånet. Detta kan emellertid ske endast i det fall att land-

skapsborgen inte har beviljats för lånet. 

 Enligt 3 mom. ska tillstånd för ändring av lånevillkor inhämtas hos land-

skapsregeringen innan betalningsskyldigheten har uppstått för den amorte-

ringspost eller ränta som ansökan om ändring gäller, eller om det är fråga om 

lån mot borgen, innan amortering för vilken uppskov har beviljats har förfal-

lit till betalning. 

 

40 § Landskapsborgen. I 1 mom. definieras lånerelaterade betalningar för 

vilka kan beviljas landskapsborgen som säkerhet. Landskapsborgen kan be-

viljas som säkerhet för räntestödslån och andra lån med normala villkor, för 

räntan på sådana lån samt för andra betalningar i enlighet med lånevillkoren. 

Landskapsborgen kan som stödform kombineras med räntestöd eller också 

kan landskapsborgen beviljas som säkerhet för betalningar som ansluter sig 

till lån med normala villkor. Dessutom föreskrivs om begränsningar som gäl-

ler beloppet av enskilda borgensförbindelser. Borgensbeloppet får inte över-

skrida de beräknade totalkostnaderna för den investering som stöds. Avsik-

ten är att säkerställa att stöd som beviljas i form av borgen hänför sig endast 

till den åtgärd som stöds.  
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 Enligt 2 mom. är beviljandet av borgen förenat med behovsprövning. Bor-

gen kan beviljas en sökande som besitter en gårdsbruksenhet och på grund 

av dess läge eller av andra motsvarande orsaker inte har tillräckliga säker-

heter för att få lån. En sådan situation kan uppkomma t.ex. då produktions-

verksamhet bedrivs på arrendemark, då en gårdsbruksenhets gängse värde är 

litet på grund av dess läge eller då det ekonomiska värdet av produktions-

byggnader och utrustning, såsom växthus eller djurstallar, inklusive mark-

grunden inte utgör tillräcklig säkerhet. Borgen beviljas inte om sökanden har 

annan egendom som kan användas som säkerhet. 

 Enligt 3 mom. förutsätts dessutom att borgen enligt den information som 

finns tillgänglig vid tidpunkten då stödet beviljas inte är förenad med bety-

dande risker. Härmed avses att den företagsverksamhet som är föremål för 

stöd i form av borgen ska vara solid ur ekonomisk och funktionell synvinkel. 

En förutsättning är dessutom att motsäkerhet ställs för borgen. Motsäker-

heten behöver inte vara betryggande. Som motsäkerhet har i praktiken god-

känts fastighetsinteckning och som tilläggssäkerhet företagsinteckning. Mot-

säkerheten behöver sålunda inte värdemässigt motsvara borgen och en fas-

tighetsinteckning som utgör motsäkerhet förutsätts inte ha bättre företrädes-

rätt än andra krediter. En förutsättning är dessutom att sökanden lägger fram 

kreditgivarens skriftliga utlåtande om beloppet av och villkoren för det lån 

som stöds samt om beloppet av den borgen som ansökan avser. 

 

41 § Villkor för landskapsborgen. Enligt 1 mom. beviljas landkapsborgen 

som fyllnadsborgen. Landskapsregeringens tillstånd för att lyfta lån eller lå-

neposter som är föremål för borgen krävs. Frågan om kostnadernas stödbe-

rättigande undersöks dessutom i samband med att tillstånd att lyfta stödet 

beviljas. 

 Enligt 2 mom. träder borgen i kraft efter att lånet eller dess första post har 

lyfts, den engångsavgift som avses i 54 § 1 mom. har betalts och motsäkerhet 

ställts. På detta sätt säkerställs det att de i villkoren för stödbeslutet nämnda 

förutsättningarna för beviljande av borgen förverkligas och att borgensavgif-

ten betalas. Borgensförbindelsen är inte bindande för landskapsregeringen 

om de åtgärder som avses ovan inte har genomförts inom två år efter att stats-

borgen beviljats eller om de villkor som nämns i 39 § inte har iakttagits. Ge-

nom bestämmelsen tryggas landskapsregeringens intressen som borgens-

man. 

 Om det lån som borgen avser inte lyfts inom två år är det möjligt att stöd-

tagarens ekonomiska situation har undergått en betydande förändring jämfört 

med vad den var vid bedömningen av de risker som sammanhänger med bor-

gen. Vidare är det möjligt att den åtgärd som ska stödjas inte genomförs. 

 Enligt 3 mom. ska i fråga om borgensvillkoren dessutom iakttas lagen om 

borgen och tredjemanspant (FFS 361/1999), nedan borgenslagen. Denna lags 

bestämmelser kompletterar de föreslagna bestämmelserna om landskapsbor-

gen. På minskning och upphörande av borgensmannens ansvar, på indrivning 

av huvudskulden och på regressrätten tillämpas borgenslagen. Enligt bor-

genslagens 15 § upphör borgensmannens ansvar gentemot borgenären när 

huvudförpliktelsen är betald eller när den annars har upphört. I lagens 16 § 

föreskrivs att borgensmannens ansvar upphör i sådana situationer där kredit-

givaren låter blir att bevaka sin fordran i samband med företagssaneringsför-

farande som gäller gäldenären. Dessutom föreskrivs om andra grunder på 

vilka borgensmannens ansvar kan upphöra. Landskapsregeringens ansvar 

som borgensman preskriberas enligt borgenslagens 19 § tre år efter att hu-

vudförpliktelsen förfallit till betalning, om inte preskriptionen avbryts före 

det. Den nämnda paragrafens 3 mom. ska emellertid inte tillämpas. 

 Landskapsborgen beviljas som fyllnadsborgen. Bestämmelser om när 

fyllnadsborgen förfaller till betalning ingår i borgenslagens 23 §. Om kredit-

givaren kan kräva betalning av landskapsregeringen är en förutsättning för 
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att huvudförpliktelsen ska förfalla till betalning dessutom i regel att den 

egendom som utgör säkerhet har sålts eller att det vid utsökning har konsta-

terats att det finns hinder mot att sälja säkerheten. I borgenslagens 24 § före-

skrivs om situationer där en förutsättning för att borgensmannens ansvar ska 

förverkligas är att åtgärder för att säga upp huvudförpliktelsen riktas mot 

borgensmannen. I borgenslagens 6 kap. föreskrivs om regressrätt. Enligt la-

gens 28 § har borgensmannen rätt att av gäldenären få det belopp av huvud-

förpliktelsen som han på grund av sin borgensförbindelse har betalat till bor-

genären. 

 

42 § Objekt och maximibelopp för landskapsborgen. I 1 mom. föreskrivs om 

att landskapsborgen kan beviljas för lån som startstöd samt för investeringar 

som avses i 2 kap. 5 och 7 §§, dock inte för investeringar i biodling, torkan-

läggningar, lager eller investeringar för iordningsställande av produkter för 

försäljning. 

 Enligt 2 mom. kan landskapsborgen för lån som startstöd uppgå till högst 

1 500 000 euro per gårdsbruksenhet. Om något annat företag är verksamt på 

gårdsbruksenheten utöver det företag som ansöker om landskapsborgen, får 

företagens sammanlagda belopp av borgen inte överstiga det belopp som 

nämns ovan. Om samma företag har flera gårdsbruksenheter eller delar av en 

gårdsbruksenhet, får företagets landskapsborgen sammanlagt utgöra högst 

det ovannämnda beloppet 

 Enligt 3 mom. är maximibeloppet för landskapsborgen för lån för inve-

steringar är 800 000 euro per investering. Landkapsborgen kan gälla högst 

80 procent av det lånebelopp som borgen beviljas för under hela lånetiden. 

 Enligt 4 mom. är en förutsättning för beviljande av landskapsborgen att 

samtliga årliga amorteringar enligt låneprogrammet är lika stora. 

 Enligt 5 mom. ska om en ansökan om såväl landskapsborgen som ränte-

stödslån och investeringsstöd görs för samma ändamål, och det stöd som ska 

beviljas skulle vara större än maximibeloppet av det totala stödet för stödob-

jektet, beloppet av det stöd som ingår i landskapsborgen först dras av från 

räntestödet så att det stöd som ingår i borgen kan minska räntestödets belopp 

till högst hälften av det belopp som annars skulle kunna beviljas som ränte-

stöd för ändamålet, och det återstående stödbelopp som ingår i borgen dras 

av från understödet. Om ansökan om landskapsborgen och investeringsstöd 

görs för samma ändamål, ska ett motsvarande belopp dras av från stödbelop-

pet. 

 Enligt 6 mom. kan landskapsborgen högst vara större än 30 procent av 

den totala finansieringen av en åtgärd. Om det för samma investering har 

beviljats eller kommer att beviljas investeringsstöd, får stödet och landskaps-

borgen sammanlagt inte överstiga 70 procent av den totala finansieringen av 

den investering som är föremål för stöd. 

 Enligt 7 mom. kan, om det godkända kostnadsförslaget eller offerten för 

den investering som ska stödjas överstiger maximibeloppet av de stödberät-

tigande kostnaderna, landskapsborgen beviljas för den del av lånet som över-

stiger de stödberättigande kostnaderna endast om det stöd som ingår i borgen 

tillsammans med investeringsstödet och det stöd som hör samman med det 

lån som beviljats för samma ändamål inte överstiger det maximala stödbe-

lopp som baserar sig på de godkända stödberättigande maximikostnaderna. 

 

43 § Beloppet av det stöd som ingår i landskapsborgen och information om 

detta. Enligt 1 mom. är det stöd som ingår i landskapsborgen är minst 0,15 

procent men högst 5,0 procent av hela borgensbeloppet. Vid beräkningen av 

det stöd som ingår i landskapsborgen ska kommissionens beslut K (2011) 

1321 slutlig iakttas (EUT C 155, 20.06.2008, s. 10). 
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44 § Motsäkerhet för landskapsborgen. Den motsäkerhet som ska ställas för 

landskapsborgen kan vara en fastighets- eller företagsinteckning. Av företag 

i sammanslutningsform kan landskapsregeringen också kräva personborgen 

av sammanslutningens aktieägare och medlemmar. 

 

10 kap. Förutsättningar för betalning av stöd 

 

45 § Faktiska och slutliga utgifter. I 1 mom. regleras att en förutsättning för 

betalning av stöd och lyftande av räntestödslån är att den åtgärd som ansökan 

om utbetalning gäller har genomförts och att den utgift som den orsakat är 

slutlig, samt att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren. En utgift är slutlig, 

om stödmottagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller åter-

bäring för eller på grundval av den. 

 I 2 mom. regleras att om räntestödslån har beviljats för förvärv av fast 

egendom, får lån i anslutning till startstöd dock lyftas, om det vederlag som 

grundar sig på överlåtelseavtalet och som är föremål för stöd betalas senast 

när den sista posten av lånet lyfts. 

 Den föreslagna paragrafen motsvarar gällande praxis. 

 

46 § Verifierbara utgifter.  I 1 mom. regleras att en förutsättning för betalning 

av stöd och lyftande av räntestödslån är att stödmottagaren till ansökan om 

utbetalning fogar en specifikation av de verifierade utgifterna för åtgärden 

och om hur åtgärden framskrider. Stöd betalas inte förrän utgiften har regi-

strerats i stödmottagarens bokföring eller i anteckningarna hos en skattskyl-

dig som är anteckningsskyldig. 

 I 2 mom. regleras att om det är fråga om stöd som betalas på basis av 

standardiserade enhetskostnader, är en förutsättning för betalning av stöd och 

lyftande av lån att projektet har genomförts i enlighet med projektplanen. 

 I 3 mom. regleras att om ansökan om betalning av stöd gäller egendom 

som har förvärvats genom avbetalningsköp, så ska stödmottagaren till land-

skapsregeringen ge in en skriftlig anmälan från finansieringsbolaget om be-

talningarna till leverantören för den egendom som har förvärvats genom av-

betalningsavtal. Av intyget ska beloppet och betalningsdagen för varje betal-

ning framgå. 

 

47 § Betalningen av startstöd. I 1 mom. fastslås att ansökan om utbetalning 

av startstöd görs elektroniskt via en i 6 kap. 36 § i landskapslagen om finan-

siering av landsbygdsnäringar avsedd nättjänst. 

 Enligt 2 mom. betalas stöddelen av startstödet ut i tre lika stora poster. 

 Enligt 3 mom. är en förutsättning för betalning av den första posten att 

stödtagaren uppvisar en utredning om etablering i samband med utbetal-

ningsansökan, om startstödet har beviljats före etableringen av jordbruket. 

 Enligt 4 mom. är en förutsättning för utbetalning av den tredje posten av 

stödet är att affärsplanen genomförts. 

 

48 § Betalning av investeringsstöd och lyftande av räntestödslån. Enligt 

1 mom. görs ansökan om utbetalning av investeringsstöd elektroniskt via en 

i 6 kap. 36 § i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar avsedd 

nättjänst. 

 Enligt 2 mom. betalas investeringsstödet ut i tre poster. På stödmotta-

garens ansökan kan investeringsstödet betalas ut i högst fem poster. Som stöd 

betalas högst en sådan andel av de godtagbara kostnaderna enligt utbetal-

ningsansökan som motsvarar stödnivån och det beviljade stödets belopp. 

 I 3 mom. fastslås att ansökan om utbetalning av investeringsstödets första 

post och tillstånd att lyfta räntestödslånets första post ska göras inom två år 

från det att stödet beviljades. Om giltighetstiden för stödbeslutet har för-
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längts ska ansökan om utbetalning av den första posten och tillstånd att lyfta 

den första posten göras inom den tid som anges i beslutet. 

 Enligt 4 mom. ska ansökan om utbetalning av investeringsstödets sista 

post och tillstånd att lyfta räntestödslånets sista post göras inom två månader 

från det att tiden för genomförande av åtgärden har löpt ut. 

 Enligt 5 mom. ska stödets sista post för vilka en ansökan om utbetalning 

gjorts uppgå till minst 10 procent av det stödbelopp som beviljats i form av 

stöd och den sista posten av det räntestödslån som beviljats i form av inve-

steringsstöd ska vara minst 10 procent av det totala beloppet av det lån som 

stöds med räntestöd. Genom att definiera storleken på den sista delbetal-

ningen är avsikten att projektet slutförs och även att undvika onödiga åter-

krav. 

 Enligt 6 mom. kan landskapsregeringen besluta att stöd betalas eller lån 

får lyftas trots att ansökan gjorts efter utsatt tid, om sökanden anger vägande 

skäl till att ansökan försenats, om ansökan inte har försenats väsentligt, om 

den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på 

genomförandet av åtgärden och om utbetalningen inte inverkar på likabe-

handlingen av sökande. 

 

49 § Tillstånd att lyfta lån. I paragrafen föreskrivs om tillstånd att lyfta lån 

och låneposter. Det är fråga om skedet där det kontrolleras att det lån som 

stöds hänför sig till de godtagbara kostnaderna för åtgärden i fråga samt att 

kostnaderna är stödberättigande. 

 Enligt 1 mom. ska tillstånd sökas landskapsregeringen. Ansökan sker 

elektroniskt i en av landskapsregeringen anvisad nättjänst. Till ansökan ska 

fogas bokslutshandlingar och utredningar. 

  I 2 mom. föreskrivs om villkoret att av lånet får lyftas högst en andel som 

motsvarar de faktiska kostnaderna. 

 

50 § Betalning av räntestöd. I 1 mom. regleras att i räntestöd betalas en andel 

motsvarande det belopp som avses i 33 § 2 mom. av den under respektive 

ränteperiod gällande totalräntan på räntestödslån. I räntestöd betalas emel-

lertid sammanlagt högst en andel som motsvarar det beviljade stödets nomi-

nella belopp. 

 Enligt bestämmelsen betalas i räntestöd en andel motsvarande det belopp 

som avses i 33 § 2 mom. av den under respektive ränteperiod gällande total-

räntan på räntestödslån. I räntestöd betalas sålunda en tre procents andel av 

totalräntan, likväl så att för låntagaren återstår att betala en årlig ränta på 

minst en procent. Vid beviljande av räntestöd beräknas räntestödets belopp 

på basis av framtida amorteringar. Det i ränteposterna ingående nominella 

stödbeloppet diskonteras till värdet vid tidpunkten då stödet beviljandes, vil-

ket innebär att för räntestödet beräknas det värde som det har vid tidpunkten 

för beviljandet. Enligt bestämmelsen ska emellertid av räntestödet betalas 

högst en andel som motsvarar det beviljade stödets nominella belopp. Rän-

testöd betalas sålunda till dess att stödets nominella belopp har blivit betalt. 

 Enligt 2 mom. upphör utbetalningen av räntestöd då räntestödslånet i sin 

helhet har betalts. Dessutom föreskrivs om den inverkan det har på betal-

ningen av räntestödet att lånekapitalet förfaller till betalning. Räntestöd be-

talas inte för lånekapital som förfallit till betalning, om det inte är fråga om 

betalning som har samband med företagssanering eller skuldsanering. En 

sänkning av totalräntan genom ett sådant förfarande som avses ovan eller 

genom ett jämförbart förfarande skulle innebära att kravet att stödtagaren ska 

betala en procents ränta slopas. I räntestöd betalas emellertid högst det be-

lopp som totalräntan belöper sig till. 

 I 3 mom. fastslås att kreditgivaren ska separat ansöka om betalning av 

räntestöd för varje ränteperiod, likväl högst en gång i kvartalet. Det är 
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sålunda kreditgivaren som ska ansöka om räntestöd. Landskapsregeringen 

förmedlar räntestödet till kreditgivaren. 

 

 

11 kap. Skäliga kostnader och konkurrensutsättning 

 

51 § Skäliga godtagbara kostnader. I 1 mom. regleras att stöd för en investe-

ring kan beviljas utifrån enhetskostnaderna, om det har utfärdats bestämmel-

ser om enhetskostnaderna för objektet i fråga. 

 I 2 mom. fastslås att investeringen konkurrensutsätts i enlighet med vad 

som föreskrivs i detta kapitel, om stödmottagaren eller investeringen inte 

omfattas av tillämpningsområdet för landskapslagen (2017:80) om tillämp-

ning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling eller Ålands landskaps-

regerings beslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar. 

 Enligt 3 mom. ska vid investeringskostnader som överstiger 10 000 euro 

minst tre offerter begäras in på ett ändamålsenligt sätt. Landskapsregeringen 

kan av särskilda skäl medge ett mindre antal offerter om det med tanke på 

inköpets syfte och mål är tillräckligt. 

 I 4 mom. fastslås att om bestämmelser inte har utfärdats om enhetskost-

naderna eller offert enligt 3 mom. inte har begärts, så ska landskapsrege-

ringen på något annat sätt säkerställa att kostnaderna är skäliga. 

 Enligt 5 mom. får en investering inte delas upp eller beräknas med ex-

ceptionella metoder eller kombineras på ett artificiellt sätt i syfte att undgå 

konkurrensutsättning. 

 

52 § Offertförfrågan. I paragrafen regleras hur offertförfrågan går till. Enligt 

1 mom. ska offertförfrågan vara så tydlig att det utifrån den är möjligt att 

lämna offerter som kan mätas med samma mått och som är jämförbara. Of-

fertförfrågan och de offerter som grundar sig på den ska göras skriftligen. 

 Enligt 2 mom. ska offertförfrågan som stödmottagaren upprättar innehålla 

åtminstone följande uppgifter: 

 1) officiellt namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktupp-

gifter samt adress till vilken offerten ska skickas, 

 2) en med beaktande av offertförfrågans storlek och art skälig tid för in-

lämnande av offert, 

 3) föremålet för offerten inklusive tillräckliga tekniska specifikationer, 

 I 3 mom. regleras att offertförfrågan ska innehålla också andra upplys-

ningar som är av väsentlig betydelse med tanke på utarbetandet av offerten. 

 

53 § Val av offert. I paragrafen regleras hur valet av offert går till.  Enligt 

1 mom. ska leverantörens lämplighet bedömas på grundval av på förhand an-

givna kriterier för leverantörernas ekonomiska och finansiella ställning, tek-

niska prestationsförmåga eller yrkesmässiga kvalifikationer eller på grund-

val av andra objektiva och icke-diskriminerande kriterier. 

 I 2 mom. regleras att från offertförfarandet ska en sådan leverantör ute-

slutas som inte har tekniska, ekonomiska eller andra förutsättningar att full-

göra kontraktet. 

 I 3 mom. fastslås att den offert ska antas som totalekonomiskt sett är det 

mest fördelaktiga eller som har det lägsta priset. Jämförelsekriterierna vid 

bedömningen av offerter ska avse föremålet för offerter och möjliggöra en 

objektiv bedömning av offerterna. 

 I 4 mom. regleras att valet av offert ska dokumenteras, där de faktorer som 

väsentligen påverkat avgörandet ska framgå. Sådana faktorer är åtminstone 

grunderna för att en offertgivare eller en offert har förkastats och de kriterier 

som använts vid jämförelsen av offerter för att få fram den offert som god-

känts. 
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 I 5 mom. fastslås att den som begärt in offerter ska bevara offertförfrågan 

och de handlingar som gäller sändandet av den, offerterna och de handlingar 

som gäller valet av offert. 

 

12 kap. Särskilda bestämmelser 

 

54 § Avgifter för landskapsborgen och ersättning till kreditgivare. I den fö-

reslagna bestämmelsen regleras de avgifter som utgår för landskapsborgen 

och vilken ersättning som betalas till kreditgivare. 

 Enligt 1 mom. ska när landskapsborgen beviljas det genom kreditinstitu-

tets förmedling hos låntagaren tas ut en engångsavgift till landskapet på 0,75 

procent av borgensbeloppet, dock högst 200 euro. För borgen tas det dessu-

tom hos låntagaren halvårsvis i efterskott ut en avgift som är 0,75 procent av 

det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgen. De avgifter som 

tas ut för borgen ska betalas i två poster varje år den sista april och sista 

oktober. 

 Enligt 2 mom. kan en kreditgivare för skötseln av borgenskrediten halv-

årsvis ansöka om en ersättning på 0,2 procent av det belopp som vid tidpunk-

ten i fråga återstår av borgen hos landskapsregeringen. 

 

55 § Godkännande av kreditinstitut. I paragrafen regleras att endast sådana 

sammanslutningar som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (FFS 

610/2014) kan godkännas som kreditgivare eller centralt finansiellt institut. 

Dessa sammanslutningar övervakas av Finansinspektionen. 

 

56 § Ikraftträdande. Enligt 1 mom. är avsikten att förordningen ska träda i 

kraft under år 2023. 

 I 2 mom. regleras att den föreslagna förordningen ska tillämpas på ansök-

ningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 2023 eller däref-

ter. De bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande ska 

tillämpas på stöd som har beviljats innan denna förordning trädde i kraft. 

 

 

2. Landskapsförordning om tillämpning av jord- och 

skogsbruksministeriets förordning om godtagbara 

enhetskostnader för investeringar i jordbruket 
 

1 § Tillämpningsområde. Enligt 1 mom. ska jord- och skogsbruksministeri-

ets förordning om godtagbara kostnader för investeringar i jordbruket (FFS 

/2023), nedan riksförordningen, tillämpas på Åland med de avvikelser som 

anges i förevarande föreslagna landskapsförordning. 

 Enligt 2 mom. ska ändringar i riksförordningen tillämpas på Åland från 

det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av förevarande föreslagna 

landskapsförordning. 

 

2 § Avvikelser. I paragrafen anges de avvikelser som ska gälla på Åland vid 

tillämpningen av riksförordningen. 

 Enligt 1 mom. ska kostnadsförslag, byggnadsbeskrivning och dränerings-

plan som det hänvisas till i 5 § 2 mom. i riksförordningen, på Åland utarbetas 

utgående från bestämmelserna om byggnadsplan och täckdikningsplan i 

6 kap. 28 och 29 §§ i landskapsförordningen (:) om investeringsstöd och 

startstöd till jordbruket. 

 Enligt 2 mom. ska vid tillämpningen av 6 § i riksförordningen med för-

bindelse som gäller ekologisk husdjursproduktion, på Åland avse åtagande 

om ekologisk husdjursproduktion. 
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3 § Kostnadsförhöjning. I paragrafen föreslås att maximibeloppen för de 

godtagbara enhetskostnaderna enligt bilagan till riksförordningen på Åland 

kan höjas med 10 procent för investeringar på fasta Åland, samt att en ytter-

ligare förhöjning om 10 procent kan göras för investeringar i skärgården. 

 

4 § Ikraftträdande. Avsikten är att den föreslagna blankettförordningen ska 

träda i kraft samtidigt som landskapsförordningen om investeringsstöd och 

startstöd till jordbruket under hösten 2023. 
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Förordningstext 
 

Landskapsregeringen föreslår att följande förordningar antas. 

 

1. 

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G 

om investeringsstöd och startstöd till jordbruket 
 

 

 Med stöd av 1 kap 5 §, 3 kap. 13 - 15, 21, 25, 28 §§ landskapslagen (:) 

om finansiering av landsbygdsnäringar föreskrivs: 

 

 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 Denna landskapsförordning innehåller bestämmelser om förutsättning-

arna för beviljande och betalning av sådant investeringsstöd för gårdsbruk, 

nedan investeringsstöd, och startstöd till unga jordbrukare, nedan startstöd, 

och som avses i 3 kap. 21 och 25 §§ i landskapslagen (:) om finansiering av 

landsbygdsnäringar, samt om förfaranden i anknytning till dem. 

 Gällande godtagbara enhetskostnader för investeringar för gårdsbruk till-

lämpas landskapsförordningen (:) om tillämpning av jord- och skogsbrukets 

förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket. 

 

2 § 

Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd 

 En förutsättning för att stöd ska kunna beviljas är att den åtgärd som stöds 

uppfyller villkoren i Ålands interventioner i Finlands strategiska plan för den 

gemensamma jordbrukspolitiken, nedan strategiska planen, och i kommiss-

ionens beslut om godkännande eller ändring av planen. 

 

3 § 

Bygginvesteringar 

 Med bygginvestering avses i denna landskapsförordning uppförande, ut-

byggnad och grundlig renovering av byggnader, anläggningar eller kon-

struktioner som används inom produktionsverksamhet inom jordbruket samt 

anskaffning av maskiner och anordningar som är nödvändiga med hänsyn till 

byggobjektets användningsområde och funktion. 

 

2 kap. 

Investeringsstöd för gårdsbruk 

 

4 § 

Investeringar som stöds 

 Åtgärder som stöds med investeringsstöd för gårdsbruk är 

 1) investeringar för utveckling av gårdsbruksenhetens konkurrenskraft 

och modernisering av produktionen, 

 2) investeringar som främjar miljön, djurens välbefinnande eller arbets-

miljön, 

 3) energiinvesteringar för gårdsbruksenheten, och 

 4) investeringar i bevattning och markavvattning för gårdsbruksenheten. 
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5 § 

Investeringar för utveckling av gårdsbruksenhetens konkurrenskraft och 

modernisering av produktionen 

 Investeringsstöd kan beviljas för de bygginvesteringar som behövs för att 

utveckla gårdsbruksenhetens konkurrenskraft och modernisering inom pro-

duktionsinriktningarna mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel, svinhushåll-

ning, fjäderfähushållning, får- och getskötsel, hästhushållning, biodling, 

växtodling samt växthusproduktion.  Stöd kan även beviljas för anskaffning 

av maskiner eller anordningar inom ovanstående produktionsinriktningar. 

 

6 § 

Investeringar som främjar miljön, djurens välbefinnande eller arbetsmiljön 

 Investeringsstöd kan beviljas för bygginvesteringar och för anskaffning 

av maskiner och anordningar som inte ökar gårdsbrukets konkurrenskraft 

och produktionskapacitet i enlighet med 5 §, förutsatt att investeringen 

 1) främjar miljöns tillstånd och hållbara produktionssätt genom införan-

det av miljövänligare produktionssätt och teknik, 

 2) främjar djurens välbefinnande i en redan existerande produktionsbygg-

nad, eller 

 3) förbättrar arbetsförhållandena för personer som arbetar i en produkt-

ionsbyggnad inom jordbruket eller produktionshygienen i en gårdsbruksen-

het. 

 

7 §  

Energiinvesteringar för gårdsbruksenheten 

 Stöd för energiinvesteringar kan beviljas för investeringar som hänför sig 

till energiproduktion, energilagring, energibesparing eller förbättrad energi-

effektivitet. Beviljandet av stödet förutsätter att förnybara energikällor eller 

biomassa används i energianläggningen, att energin används i jordbrukets 

produktionsverksamhet i relation till gårdsbruksenhetens energibehov samt 

att det planerade projektet uppfyller EU:s hållbarhetskriterier för förnybar 

energi. 

 

8 § 

Investeringar i bevattning och markavvattning för gårdsbruksenheten 

 Investeringsstöd för bevattning och markavvattning kan beviljas för inve-

stering som hänför sig till vattenbesparande bevattningsteknik, bevattnings-

damm eller konstruktion som distribuerar vatten. Bestämmelser om stöd för 

gemensamma dikningsinvesteringar finns i 30 §. 

 Beviljandet av stöd förutsätter att den sökande iakttar vad som i vattenla-

gen (1996:61) för landskapet Åland och i landskapslagen (2008:124) om mil-

jöskydd stadgas om tillstånd, miljögranskning och försiktighetsmått samt 

iakttar av med stöd av vattenlagen utfärdade kvalitetsnormer. 

 I enlighet med artikel 74.3 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2021/2115 av den 2 december 2021 om fastställande av regler om stöd 

för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för 

den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som fi-

nansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europe-

iska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande 

av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013, förutsätter be-

viljandet av stöd för investeringar i bevattning att vattenmätare som gör det 

möjligt att mäta vattenanvändningen installeras som en del av investeringen. 

 Beviljandet av stöd för investeringar i vattenbesparande bevattningstek-

nik förutsätter att vattenanvändningen minskar med minst 10 procent i jäm-

förelse med konventionell teknik. 

 Förutom gällande investeringar i bevattningsdamm och investeringar som 

avser användning av återvunnet vatten, får stöd för förbättring av en befintlig 
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bevattningsanläggning endast beviljas om projektet bedöms ge en vattenbe-

sparing om minst 10 procent. Om investeringen påverkar grund- eller ytvat-

tenförekomster som enligt förvaltningsplanen för de åländska vattnen 2022-

2027 bedömts ha lägre än god status, är en förutsättning för beviljande av 

stöd att investeringen medför en minskning av vattenanvändningen om minst 

50 procent. 

 Om investeringen medför en nettoutvidgning av den bevattnade arealen 

och påverkar en viss grund- eller ytvattenförekomst, är en förutsättning för 

beviljande att en miljökonsekvensanalys visar att investeringen inte kommer 

att ha någon betydande negativ miljöpåverkan. 

  Gällande investeringar i 5 och 6 mom. är en förutsättning för beviljande 

av stöd att investeringen inte påverkar grund- eller ytvattenförekomster på 

ett sådant sätt att det försvårar uppnåendet av god status enligt artikel 4.1 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 

om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 

område (vattendirektivet). Uttagsmängder för yt- och grundvatten får inte 

överskrida de uttagsmängder som regleras punkterna 15.5-15.7 (ytvatten) 

och 15.8 (grundvatten) i bilaga 1 i landskapsförordningen (2008:130) om 

miljöskydd. 

 En förutsättning för beviljande av stöd som avser användning av återvun-

net vatten som alternativ vattenkälla är att tillhandahållandet och använd-

ningen av sådant vatten är förenligt med Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvänd-

ning av vatten. 

 

9 § 

Villkor och belopp  

 Landskapsregeringen fastställer närmare villkor för investeringsstöden i 

5-8 §§ samt minimi- och maximibeloppen för stödet. När en ansökan blir 

anhängig och sökanden är en jordbrukare som är högst 40 år gammal, kan 

maximibeloppet för det stöd som beviljas höjas med högst 10 procentenheter, 

förutsatt att det när ansökan blir anhängig har förflutit högst sju år sedan eta-

bleringen av jordbrukarens jordbruk. 

 

3 kap. 

 Krav på stödmottagare och gårdsbruksenheter 

 

10 § 

Bestämmanderätt i företag 

 En person anses ha bestämmanderätt i ett aktiebolag som avses i 21 § i 

landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar, om han eller hon in-

nehar mer än hälften av aktierna i bolaget, och aktierna som han eller hon 

äger ger mer än hälften av det röstetal som bolagets aktier medför. Bestäm-

manderätten kan också basera sig på aktier som fler än en person äger och på 

det röstetal som aktierna medför. Om en person har bestämmanderätt i ett 

annat bolag som är delägare i det bolag som ansökt om stöd, kan personens 

bestämmanderätt också basera sig på det röstetal som det förstnämnda bola-

gets aktier eller andelar medför. I ett öppet bolag anses bestämmanderätten 

utövas gemensamt av bolagsmännen. I ett kommanditbolag anses bestäm-

manderätten utövas av en majoritet bland de ansvariga bolagsmännen. I ett 

andelslag anses bestämmanderätten utövas av en majoritet bland medlem-

marna. 

 

11 § 

Yrkesskicklighet 

 Som sådan tillräcklig yrkesskicklighet som enligt 21 § 2 mom. i land-

skapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar som är en förutsättning 
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för beviljande av stöd betraktas examen på minst andra stadiet i naturbruk, 

om examen är ändamålsenlig med tanke på den företagsverksamhet som stö-

det gäller. Vid beviljande av investeringsstöd betraktas som tillräcklig yrkes-

skicklighet även minst tre års praktisk erfarenhet av jordbruk samt utöver 

den sådan utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den företagsverk-

samhet som stödet gäller och vars omfattning motsvarar minst 10 studie-

veckor eller 15 studiepoäng. Om produktionsinriktningen inte förändras till 

följd av den investering som ska stödjas, betraktas minst tre års arbetserfa-

renhet av jordbruk som tillräcklig yrkesskicklighet. 

 Vid beviljande av startstöd betraktas som tillräcklig yrkesskicklighet så-

dan utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den företagsverksamhet 

som stödet gäller och vars omfattning motsvarar minst 40 studieveckor eller 

60 studiepoäng eller en utbildning vars omfattning motsvarar ett motsva-

rande antal kompetenspoäng, och av vilka minst 10 studieveckor eller 15 

studiepoäng eller en motsvarande andel kompetenspoäng är studier i eko-

nomi.  

 Om två eller flera fysiska personer tillsammans söker startstöd, anses det 

att kravet på yrkesskicklighet uppfylls om var och en av de sökande har sådan 

praktisk erfarenhet som avses ovan och minst en av de sökande har den ut-

bildning som avses i 2 mom. 

 

12 § 

Gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden 

 En förutsättning för beviljande av stöd är att man på den gårdsbruksenhet 

som stöds iakttar sådana för produktionsgrenen gällande obligatoriska krav 

som följer av Europeiska unionens och landskapslagstiftning om miljö, hy-

gien och djurs välbefinnande. Sökanden kan åläggas att redogöra för hur kra-

ven iakttagits. 

 Att de krav som avses i 1 mom. iakttas kan konstateras utifrån inspekt-

ioner eller tillsyn som utförs av tillsynsmyndigheterna, myndigheternas be-

slut, en utredning som sökanden lämnar eller genom besök på gårdsbruksen-

heten. 

 

4 kap. 

Krav på jordbruksföretagets ekonomi 

 

13 § 

Jordbruksföretagets ekonomiska ställning 

 Vid bedömningen av förutsättningarna för företagsverksamheten beaktas 

lönsamheten och soliditeten i den företagsverksamhet som stödet gäller, sö-

kandens likviditet och möjligheterna att marknadsföra produkter och tjäns-

ter. 

 

14 § 

Företagarinkomstens minimibelopp 

  Vid beviljande av stöd i enlighet med 22 § för en investering som kräver 

en affärsplan är det en förutsättning att sökanden utifrån affärsplanen senast 

under det tredje kalenderåret efter att stödet beviljades kan uppnå en årlig 

företagarinkomst från jordbruket på minst 12 000 euro. 

 Vid beviljande av sådant startstöd som avses i 19 § är det en förutsättning 

att sökanden utifrån affärsplanen senast under det tredje kalenderåret efter 

att stödet beviljades kan uppnå en årlig företagarinkomst från jordbruket på 

minst 12 000 euro. 

 Företagarinkomstens minimibelopp ska uppnås utan det startstöd som be-

viljas som stöd. 

 Landskapsregeringen fastställer närmare hur beräkningen av företagarin-

komsten ska göras. 
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5 kap. 

Krav på den åtgärd som stöds 

 

15 § 

Val av åtgärder som stöds 

 Vid valet av åtgärder som ska stödjas iakttas av landskapsregeringen fast-

ställda urvalskriterier för strukturstödsåtgärder. 

 

16 § 

Ansökningstid 

 Startstöd och investeringsstöd får sökas fortgående om inte landskapsre-

geringen med stöd av 6 kap. 36 § 4 mom. i landskapslagen om finansiering 

av landsbygdsnäringar beslutar om specifika ansökningstider. 

 

6 kap. 

Villkor för startstöd 

 

17 § 

Vissa förutsättningar för beviljande av startstöd 

 När fler än en fysisk person beviljas startstöd ska den del av gårdsbruks-

enheten som motsvarar varje sökandes andel ensam för sig uppfylla det krav 

på företagarinkomst som avses i 14 § 2 mom. Om stöd beviljas sådana makar 

gemensamt som avses i 3 § 20 punkten i landskapslagen om finansiering av 

landsbygdsnäringar räcker det med att makarnas företagarinkomst samman-

räknat uppfyller kravet på företagarinkomst. 

 Om sökandena är sådana i 1 mom. avsedda makar som tillsammans äger 

gårdsbruksenheten i fråga, kan endast ett startstöd beviljas per gårdsbruks-

enhet. Om den som ansöker om startstöd är en fysisk person, beviljas inte 

stöd om han eller hon i egenskap av näringsidkare eller på basis av delägar-

skap eller medlemskap i en sammanslutning redan tidigare har beviljats start-

stöd. Om den som ansöker om startstöd är en sammanslutning, beviljas inte 

stöd om en delägare eller en medlem som utövar bestämmande inflytande i 

sammanslutningen redan tidigare har beviljats startstöd. 

 Den rätt till startstöd som följer av ett stödbeslut får överföras till en sam-

manslutning som bildats för att fortsätta bedriva den verksamhet som stöds 

och där den fysiska person som beviljats startstödet utövar bestämmande in-

flytande. 

 Startstöd kan sökas högst ett år innan etableringen av ett jordbruk. 

 

18 § 

Etablering av jordbruk 

 Vid tillämpningen av denna förordning anses ett jordbruk etablerat den 

dagen den första lantbruksdeklarationen inlämnades till Skatteförvaltningen. 

 

19 § 

Startstödets belopp 

 Beloppet av det startstöd som beviljas en lantbruksföretagare som upp-

fyller det krav på företagarinkomst som avses i 14 § 2 mom. är sammanlagt 

maximalt 80 000 euro, av vilket stödet utgör 40 000 euro samt räntestödet 

och det skattefria belopp som avses i 14 § 2 mom. i lagen om överlåtelseskatt 

(FFS 931/1996) sammanlagt utgör högst 40 000 euro, av vilket räntestöds-

beloppet utgör högst 35 000 euro. 

 I startstödets maximibelopp beaktas den skattefrihet enligt 1 mom. som 

hänför sig till förvärv av en hel fastighet i enlighet med vad som föreskrivs i 

32 § 2 mom. 
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20 § 

Räntestödslån i anslutning till startstöd 

 Beloppet av ett lån som stöds med ett räntestöd som ingår i startstödet får 

vara högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna enligt 21 §. Räntestöds-

lån för förvärv av en gårdsbruksenhet eller jordbrukslösöre får beviljas till 

ett belopp av sammanlagt högst 200 000 euro vid beviljande av stöd enligt 

21 §. 

 

21 § 

Godtagbara kostnader vid beviljande av startstöd som räntestöd 

 Räntestöd kan beviljas för lån som används för följande behövliga kost-

nader vid etablering av jordbruk: 

 1) anskaffningspriset för en eller flera gårdsbruksenheter eller en del av 

en gårdsbruksenhet, 

 2) det inlösningspris för en gårdsbruksenhet eller en del av den som är en 

följd av avvittring och arvskifte och gäller en gårdsbruksenhet som förblir i 

sökandens ägo, 

 3) den utjämning som orsakas av en gårdsbruksenhet som vid avvittring 

förblir i sökandens ägo, 

 4) den utfyllnad av laglotten som orsakas av en gårdsbruksenhet eller en 

del av den som testamenterats till sökanden, 

 5) anskaffningspriset för jordbruksmaskiner eller jordbruksanordningar 

som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller som skaf-

fas inom ett år från stödbeslutet inom den produktion vid gårdsbruksenheten 

som den unga jordbrukaren börjar bedriva, 

 6) anskaffningspriset för produktionsdjur som skaffats i samband med 

förvärvet av gårdsbruksenheten eller som skaffas inom ett år från stödbeslu-

tet. 

 Till godtagbara kostnader räknas vederlag för värdet av den anskaffade 

egendom som använts för jord- eller skogsbruk samt gårdens bostadshus. 

Räntestöd beviljas endast, om vederlaget senast när den sista låneposten lyfts 

betalas i pengar till säljaren eller den som säljaren angivit, eller det lån som 

ska betalas enligt överlåtelseavtalet eller som köparen åtagit sig att svara för 

betalas i sin helhet när räntestödslån lyfts. 

 

7 kap. 

Villkor för investeringsstöd 

 

22 § 

Investeringar som kräver affärsplan 

 Ett krav för att investeringsstöd ska beviljas i fråga om investeringar en-

ligt 4 § 1 punkten är att en affärsplan läggs fram. Affärsplan ska även läggas 

fram gällande investeringar i bevattning enligt 4 § 4 punkten. 

 Affärsplanen ska innefatta uppgifter om stödtagarens ålder, yrkesskick-

lighet och om den åtgärd som stöds. Dessutom ska i affärsplanen, i en om-

fattning som är ändamålsenlig med beaktande av åtgärden, nämnas målsätt-

ningarna för företagsverksamheten och hur målen ska nås samt tas in en be-

dömning av verksamhetens utveckling. Om investeringen överstiger 100 000 

euro ska ekonomiska kalkyler ingå i affärsplanen. Om landskapsregeringen 

begär det ska även ekonomiska kalkyler för investeringar som understiger 

100 000 euro läggas fram. 

 Landskapsregeringen utfärdar närmare anvisningar om innehållet i affärs-

planen och om det sätt på vilket planen ska presenteras samt om de blanketter 

som ska användas vid utarbetandet av planen. 
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23 § 

Allmänna krav på investeringar som stöds 

 När stöd beviljas för en investering som gäller byggande ska de godtag-

bara maximikostnaderna basera sig på kostnadsnivån vid tidpunkten för stöd-

ansökan. 

 En och samma investering anses omfatta de åtgärder som tillsammans 

bildar en inom produktionsverksamheten behövlig funktionell helhet. Om 

det i samma investering ingår mindre delar med olika användningssyften, 

bestäms stödnivån utifrån investeringens huvudsakliga användningsända-

mål. 

 

24 § 

Kostnader som inte omfattas av investeringsstöd 

 Utöver vad som i Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs om kostna-

der som inte berättigar till investeringsstöd, betalas investeringsstöd inte för 

kostnader som orsakas av 

 1) anskaffning av begagnade maskiner och anordningar, 

 2) anskaffning av traktorer och kompaktlastare, 

 3) anskaffningar som gjorts hos sökanden, hos någon av sökandens fa-

miljemedlemmar enligt 11 kap. 67 § 1 mom. i landskapslagen om finansie-

ring av landsbygdsnäringar, hos ett företag där sökanden eller någon av sö-

kandens familjemedlemmar utövar bestämmande inflytande eller hos en per-

son som innehar en ledande ställning i ett företag som är sökande, om inte 

tillräckligt med offerter som gäller inköpet har begärts hos andra relevanta 

leverantörer, 

 4) transport som sökanden själv utfört, 

 5) köp av fastighet,  

 6) nybyggnad av anläggning som huvudsakligen använder fossila bräns-

len, 

 7) ersättningsinvesteringar och underhåll, 

 8) anskaffning av solpaneler för privat bostad inom gårdsbruksenheten. 

 

25 § 

Godtagbara kostnader vid avbetalningsköp 

 Investeringsstöd kan beviljas för kostnader som orsakas av anskaffning 

av maskiner eller anordningar med avbetalningsfinansiering högst till egen-

domens marknadsvärde. Anskaffningsutgiften för egendom som har förvär-

vats genom ett sådant avbetalningsköp som avses i 1 § i lagen om avbetal-

ningsköp (FFS 91/1966) anses vara stödberättigande även vad gäller en fi-

nansiell skuld, om 

 1) stödmottagaren har en sådan rättsligt bindande skyldighet att betala en 

återstående finansiell skuld till finansieringsbolaget som baserar sig på lagen 

om avbetalningsköp och det finansieringsavtal som har ingåtts, 

 2) finansieringsbolaget för stödmottagarens räkning har betalat den finan-

siella skulden till säljaren, 

 3) egendomen har överlämnats till stödmottagaren, 

 4) rättigheter motsvarande äganderätten till egendomen övergår till stöd-

mottagaren, så att stödmottagaren har rätt att göra avskrivningar på egendo-

men och, om stödmottagaren är mervärdesskatteskyldig, dra av mervär-

desskatten. 

 Kostnader för förvaltning, försäkring, reparation, underhåll och andra 

motsvarande kostnader i anknytning till avbetalningsavtal är inte stödberät-

tigande. 
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26 § 

Egna produktionsinsatser 

 Som privat finansiering godkänns användning av eget virke eller jord-

material, stödmottagarens eget arbete och räntestödslånets kapital. Värdet på 

eget arbete fastställs av landskapsregeringen. Det ska föras bok över antalet 

arbetstimmar. 

 

27 § 

Inledande av en investering 

 En åtgärd som ger upphov till kostnader för vilka investeringsstöd söks 

anses ha inletts när 

 1) grundläggningsarbetet har inletts genom gjutning eller på något annat 

motsvarande beständigt sätt vid uppförande eller utvidgning av en byggnad, 

anläggning eller konstruktion eller, om grundläggningsarbetet utförs av en 

entreprenör, när det slutliga entreprenadavtalet har undertecknats, 

 2) arbetet har inletts vid totalrenovering av en byggnad, anläggning eller 

konstruktion eller, om arbetet utförs av andra, när det slutliga avtalet har un-

dertecknats, 

 3) beställningen har gjorts eller ett anskaffningsavtal har undertecknats 

vid anskaffning av maskiner eller anordningar eller vid förvärv av andra fö-

remål eller rättigheter som utgör anläggningstillgångar 

eller, om ingen beställning eller inget anskaffningsavtal förutsätts, när an-

skaffningspriset för föremålet eller rättigheten eller, om priset betalas i pos-

ter, den första posten har betalats, eller 

 4) arbetet har inletts vid genomförande av andra åtgärder än de som avses 

i 1–3 punkten eller, om arbetet utförs av andra, när det slutliga avtalet har 

undertecknats. 

28 § 

Byggnadsplan 

 Till en plan som gäller uppförande av en byggnad, anläggning eller kon-

struktion ska fogas följande tillräckligt detaljerade handlingar: 

 1) huvudritningar, 

 2) särskilda planer, om dessa har betydelse vid bedömning av byggnadens 

funktionalitet och de godtagbara kostnaderna, 

 3) en byggnadsbeskrivning, 

 4) ett kostnadsförslag eller en kostnadskalkyl som grundar sig på bygg-

nadsbeskrivningen, specificerad för varje byggnadsdel. 

 Förhållandet mellan detaljrikedomen i och omfattningen av en plan som 

gäller byggande och projektets omfattning och totalkostnader ska vara ända-

målsenligt. I planen ska det dessutom finnas en utredning om möjligheterna 

att utvidga verksamheten och, när det gäller nybygge, en utredning om den 

fortsatta användningen av den byggnad som ersätts. 

 

29 § 

Täckdikningsplan 

 En plan som gäller täckdikning ska innehålla åtminstone 

 1) en plankarta, 

 2) en planbeskrivning, 

 3) en arbetsbeskrivning, 

 4) ett kostnadsförslag. 

 

30 § 

Gemensam dikningsinvestering och plan för gemensam dikningsinvestering 

 Stöd för gemensam dikningsinvestering kan beviljas för grundtorrlägg-

ningsverksamhet. Med grundtorrläggning avses rensning, grävning och däm-

ning av bäckar och avloppsdiken, byggande av rördiken samt invallning av 

åkerområden och inrättande av pumpstationer i syfte att skapa tillräckliga 
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förutsättningar för lokal torrläggning, i synnerhet för täckdikning. Grundtorr-

läggning kan också genomföras genom att man utnyttjar naturenliga plane-

ringslösningar, såsom vattenfåror i två nivåer, krökar i vattenfårorna, skydds-

zoner och översvämningsplatåer eller andra motsvarande lösningar eller kon-

struktioner. 

 En plan för gemensam dikningsinvestering ska utöver vad som föreskrivs 

i 10 kap. 13 § i vattenlagen för landskapet Åland innehålla åtgärder som hän-

för sig till för projektet ändamålsenliga vattenvårdskonstruktioner eller na-

turenliga planeringslösningar för 

 1) förhindrande eller minskande av skador och olägenheter på grund av 

dikning, 

 2) kvarhållande av näringsämnen och fasta partiklar, 

 3) en ökning av vattnets genomströmning, 

 4) en anpassning till förändrade väder- och vattenförhållanden. 

 Om den som ansöker om stöd inte är en sådan i vattenlagen avsedd dik-

ningssammanslutning förutsätts det att det har ingåtts ett avtal om det projekt 

som ska stödas mellan dem som deltar i en gemensam dikningsinvestering 

där det har överenskommits om genomförandet av det projekt som hänför sig 

till investeringen. 

 

8 kap. 

Finansiering 

 

31 § 

Övrig finansiering 

 Investeringsstöd beviljas inte, om stöd redan har beviljats för samma stöd-

berättigande kostnader med nationella eller Europeiska unionens medel. 

 Vid beviljande av investeringsstöd för ett objekt som har förstörts i ett 

skadefall, ska den försäkringsersättning som gäller samma objekt dras av 

från det godkända kostnadsförslaget för den investering som ska stödjas. 

 

32 § 

Statligt stöd som beviljats i annan form än finansiering 

 I stödets maximibelopp beaktas stöd och förmåner som i enlighet med 

någon annan lag än landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar 

har beviljats eller tillkommer sökanden samt stöd och förmåner som har be-

viljats av någon annan myndighet eller ett offentligt samfund och som avser 

samma åtgärd och ges i form av avdrag för kostnaderna, nyttjanderätt, skat-

tebefrielse eller på något annat motsvarande sätt. 

 Stödet eller förmånen dras i första hand av från räntestödet, dock så att 

2 000 euro av räntestödet inte dras av. Efter detta avdras stödet eller för-

månen från understödet. Om de övriga stöden och förmånerna tillsammans 

överskrider maximibeloppet av det startstöd som sökts som understöd eller 

räntestöd, beviljas inte stöd. 

 

9 kap. 

Särskilda villkor för stöd i anslutning till lån 

 

33 § 

Förutsättningar för beviljande av räntestöd 

 Räntestöd kan beviljas inom ramen för den fullmakt för räntestödslån som 

årligen fastställs i Ålands budget, då 

 1) lånetiden är högst 25 år 

 2) totalräntan högst motsvarar räntan på sådana lån med normala villkor 

som kreditgivaren beviljat för liknande ändamål, inklusive extra kostnader 

för beviljande och skötsel av räntestödslån, och då 
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 3) lånebeloppet inte helt täcker de godtagbara kostnaderna för den åtgärd 

som stöds (räntestödslån). 

 Räntestödet är tre procentenheter, dock så att låntagaren alltid betalar 

minst en procents årlig ränta på lånet. Räntestöd beviljas inte för sådana kost-

nader för kredit i utländsk valuta som beror på förändringar i valutakurserna. 

 Räntestöd beviljas inte för lånebelopp som överstiger 1 800 000 euro eller 

understiger 4 000 euro. 

 En förutsättning för beviljande av räntestöd är att kreditgivaren har god-

känt det lånebelopp och de lånevillkor som stödansökan avser. Kreditlöftet 

ska bifogas stödansökan. Av skuldebrevet ska framgå villkor om att de låne-

villkor som framgår av stödbeslutet har företräde framför skuldebrevsvillko-

ren. 

34 § 

Räntestödets belopp 

 Beloppet av det stöd som kan beviljas som räntestöd är summan av de 

poster till nominellt belopp vilka på basis av räntestödet beräknats för ränte-

perioder på ett halvt år. 

 Om ett räntestödslån återbetalas i sin helhet upphör betalningen av ränte-

stöd räknat från återbetalningsdagen. Räntestöd betalas inte för lånekapital 

som förfallit till betalning, om det inte är fråga om ett förfarande som har 

samband med företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner. Om 

totalräntan på ett räntestödslån sänks till följd av ett ovan avsett eller jämför-

bart förfarande, betalas i räntestöd en andel som motsvarar tre procentenheter 

av totalräntan, likväl högst det belopp som totalräntan belöper sig till. 

 

35 § 

Stödnivå 

 När stöd beviljas i form av stöd i anslutning till lån är stödnivån den andel 

som summan av räntestödet för ett räntestödslån utgör av de godtagbara in-

vesteringskostnaderna. 

 När stödnivån beräknas diskonteras det räntestöd som betalas halvårsvis 

för räntestödslån till stödets värde det år det beviljas. 

 Som diskonteringsränta används referensräntan enligt kommissionens 

meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och dis-

konteringsräntor (2008/C 14/02). 

 

36 § 

Stödbeslut 

 Landskapsregeringen fattar i enlighet med 7 kap. 43 § i landskapslagen 

om finansiering av landsbygdsnäringar beslut om beviljande av projektstöd. 

Genom ett beslut som gäller projektstöd i anslutning till lån med räntestöd 

eller landskapsgaranti godkänns beloppet av och villkoren för det lån som 

räntestödet eller landskapsborgen enligt 40 § gäller. 

 

37 § 

Lyftande av räntestödslån 

 Räntestödslån får lyftas innan stödbeslutet har vunnit laga kraft. Lånet får 

lyftas i högst två poster. Om räntestöd har beviljats för en bygginvestering 

får räntestödslånet dock lyftas i högst fem poster. 

 Landskapsregeringen kan bevilja tillstånd för att lyfta ett förskott om 

maximalt 30 procent av lånebeloppet. 

 Räntestödslånet måste lyftas inom den genomförandefrist som bestäms i 

stödbeslutet. Om räntestöd har beviljats för en bygginvestering får räntestö-

dets sista post inte lyftas förrän hela bygginvesteringen har genomförts i en-

lighet med stödbeslutet. Räntestödslånets sista post måste lyftas inom fem 

månader efter att den i ovannämnda paragraf avsedda genomförandefristen 

har löpt ut.  
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 För att lyfta räntestödslånet eller en lånepost måste stödtagaren utverka 

tillstånd enligt 49 §. Tillståndet ska uppvisas för kreditgivaren innan lånet 

lyfts.  

 

38 § 

Amortering och betalning av ränta på räntestödslån 

 Räntestödslån ska amorteras halvårsvis eller kvartalsvis i lika stora pos-

ter. 

 Den första amorteringen förfaller till betalning senast den förfallodag som 

efter ett år först infaller sedan lånet eller den första låneposten lyfts. Om rän-

testödslånet har beviljats för en bygginvestering förfaller den första amorte-

ringen emellertid senast den förfallodag som först infaller sedan två år för-

flutit efter att lånet eller den första låneposten lyfts. Ränta ska betalas halv-

årsvis eller kvartalsvis från och med den dag då lånet eller varje lånepost 

lyfts. 

 Kreditgivaren och stödtagaren kan avtala om extra amorteringar, hur 

dessa påverkar återstående amorteringar samt om förtida återbetalning av 

hela lånet. 

 Kreditgivaren kan bevilja uppskov med amorteringar om det behövs på 

grund av stödmottagarens tillfälliga ekonomiska svårigheter. Uppskov kan 

beviljas för högst ett år i sänder och sammanlagt för högst åtta år. Till följd 

av uppskov kan lånetiden förlängas inom den i 33§ 1 mom. nämnda maxi-

mitiden eller de återstående amorteringarna höjas.  

 

39 § 

Överföring av lån och ändring av lånevillkor 

 Lån som stöds får överföras på någon annan kreditgivare som är godkänd 

i enlighet med 55 §. Lånet får överföras på en annan stödtagare om land-

skapsregeringen godkänner överföringen i samband med ett beslut som avses 

i 36 §. Om landskapsborgen inte har beviljats för ett räntestödslån får lånet 

överföras och lånevillkoren ändras utan begränsningar efter att räntestöd inte 

längre betalas ut. 

 Villkoren för lån som stöds får ändras under förutsättning att detta inte 

inverkar på uppfyllandet av förutsättningarna eller villkoren för stödet eller 

på landskapsregeringens ställning som borgensman. Kreditinstitutet och lån-

tagaren får inte avtala om ändring av villkoren för räntestödslån utan land-

skapsregeringens tillstånd, om det är sannolikt att ändringen leder till att 

landskapets räntestödsutgifter ökar under den återstående lånetiden. Villko-

ren för räntestödslån får ändras efter att hela räntestödet för lånet har betalats, 

om inte landskapsgaranti utgör säkerhet för lånet. 

 Tillstånd för ändring av lånevillkor ska inhämtas hos landskapsregeringen 

innan betalningsskyldigheten enligt stödvillkoren har uppstått för den amor-

teringspost eller ränta som ansökan om ändring gäller och, om det är fråga 

om ett lån mot borgen, innan amortering för vilken uppskov beviljats har 

förfallit till betalning. 

 

40 § 

Landskapsborgen 

 Landskapsborgen kan beviljas som säkerhet för räntestödslån och andra 

lån med normala villkor, för räntan på sådana lån samt för andra betalningar 

i enlighet med lånevillkoren. Landskapsborgens belopp får inte överstiga to-

talkostnaderna för den åtgärd som stöds, och det stöd som ingår i landskaps-

borgen får inte vara större än maximibeloppet av det totala stödet för stöd-

objektet. 

 Landskapsborgen kan beviljas en sökande som av skäl som samman-

hänger med besittningen av en gårdsbruksenhet eller med dess läge eller av 

andra motsvarande orsaker inte har tillräckliga säkerheter för att få lån. 
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Landskapsborgen beviljas inte om sökanden förfogar över annan egendom 

som kan användas som säkerhet. 

 En förutsättning för beviljande av landskapsborgen är att den inte är för-

enad med betydande risker och att motsäkerhet ställs för borgen. Motsäker-

heten behöver inte vara betryggande. Ytterligare en förutsättning är att kre-

ditgivaren ger ett positivt utlåtande om de uppgifter som i stödansökan fram-

förs om lånet. 

 

41§ 

Villkor för landskapsborgen 

 Landskapsborgen beviljas som fyllnadsborgen. Stödtagaren ska utverka 

tillstånd enligt 49 § för att lyfta lån eller låneposter med borgen. Tillståndet 

ska uppvisas för kreditgivaren innan lånet lyfts. 

 Landskapsborgen träder i kraft efter att lånet eller dess första post har 

lyfts, den engångsavgift som avses i 54 § 1 mom. har betalats och motsäker-

het ställts. Borgensförbindelsen är inte bindande för landskapsregeringen om 

de åtgärder som nämns ovan inte har genomförts inom två år efter att land-

skapsborgen beviljats eller om de villkor som nämns i 39 § inte iakttas. 

 Utöver vad som i denna förordning föreskrivs om landskapsborgen till-

lämpas vad som föreskrivs i lagen om borgen och tredjemanspant (FFS 

361/1999). På preskription av statsborgen tillämpas dock inte 19 § 3 mom. i 

den nämnda lagen. 

 

42 § 

Objekt och maximibelopp för landskapsborgen 

 Landskapsborgen kan beviljas för lån som startstöd samt för investeringar 

som avses i 2 kap. 5 och 7 §§, dock inte för investeringar i biodling, torkan-

läggningar, lager eller investeringar för iordningsställande av produkter för 

försäljning. 

 Landskapsborgen för lån som startstöd får uppgå till högst 1 500 000 euro 

per gårdsbruksenhet. Om något annat företag är verksamt på gårdsbruksen-

heten utöver det företag som ansöker om landskapsborgen, får företagens 

sammanlagda belopp av borgen inte överstiga det belopp som nämns ovan. 

Om samma företag har flera gårdsbruksenheter eller delar av en gårdsbruks-

enhet, får företagets landskapsborgen sammanlagt utgöra högst det ovan-

nämnda beloppet. 

 Maximibeloppet för landskapsborgen för lån för investeringar är 800 000 

euro per investering. Landkapsborgen kan gälla högst 80 procent av det lå-

nebelopp som borgen beviljas för under hela lånetiden. 

 En förutsättning för beviljande av landskapsborgen är att samtliga årliga 

amorteringar enligt låneprogrammet är lika stora. 

 Om ansökan om såväl landskapsborgen som räntestödslån och investe-

ringsstöd görs för samma ändamål, och det stöd som ska beviljas skulle vara 

större än maximibeloppet av det totala stödet för stödobjektet, ska beloppet 

av det stöd som ingår i landskapsborgen först dras av från räntestödet så att 

det stöd som ingår i borgen kan minska räntestödets belopp till högst hälften 

av det belopp som annars skulle kunna beviljas som räntestöd för ändamålet, 

och det återstående stödbelopp som ingår i borgen dras av från understödet. 

Om ansökan om landskapsborgen och investeringsstöd görs för samma än-

damål, ska ett motsvarande belopp dras av från stödbeloppet. 

 Landskapsborgen kan högst vara större än 30 procent av den totala finan-

sieringen av en åtgärd. Om det för samma investering har beviljats eller kom-

mer att beviljas investeringsstöd, får stödet och landskapsborgen samman-

lagt inte överstiga 70 procent av den totala finansieringen av den investering 

som är föremål för stöd. 

 Om det godkända kostnadsförslaget eller offerten för den investering som 

ska stödjas överstiger maximibeloppet av de stödberättigande kostnaderna, 
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kan landskapsborgen beviljas för den del av lånet som överstiger de stödbe-

rättigande kostnaderna endast om det stöd som ingår i borgen tillsammans 

med investeringsstödet och det stöd som hör samman med det lån som be-

viljats för samma ändamål inte överstiger det maximala stödbelopp som ba-

serar sig på de godkända stödberättigande maximikostnaderna. 

 

43 § 

 Beloppet av stöd som ingår i landskapsborgen och information om detta  

 Det stöd som ingår i landskapsborgen är minst 0,15 procent men högst 

5,0 procent av hela borgensbeloppet. Vid beräkningen av det stöd som ingår 

i landskapsborgen ska kommissionens beslut K (2011) 1321 slutlig iakttas. 

 

44 § 

Motsäkerhet för landskapsborgen 

 Den motsäkerhet som ska ställas för landskapsborgen kan vara en fastig-

hets- eller företagsinteckning. Av företag i sammanslutningsform kan land-

skapsregeringen också kräva personborgen av sammanslutningens aktieä-

gare och medlemmar. 

 

10 kap. 

Förutsättningar för betalning av stöd 

 

45 § 

Faktiska och slutliga utgifter 

 En förutsättning för betalning av stöd och lyftande av räntestödslån är att 

den åtgärd som ansökan om utbetalning gäller har genomförts och att den 

utgift som den orsakat är slutlig, samt att stödtagaren har iakttagit stödvill-

koren. En utgift är slutlig, om stödmottagaren inte har fått och inte kan få 

rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av den. 

 Om räntestödslån har beviljats för förvärv av fast egendom, får lån i an-

slutning till startstöd dock lyftas, om det vederlag som grundar sig på över-

låtelseavtalet och som är föremål för stöd betalas senast när den sista posten 

av lånet lyfts. 

 

46 § 

Verifierbara utgifter 

 En förutsättning för betalning av stöd och lyftande av räntestödslån är att 

stödmottagaren till ansökan om utbetalning fogar en specifikation av de ve-

rifierade utgifterna för åtgärden och om hur åtgärden framskrider. Stöd beta-

las inte förrän utgiften har registrerats i stödmottagarens bokföring eller i 

anteckningarna hos en skattskyldig som är anteckningsskyldig. 

 Om det är fråga om stöd som betalas på basis av standardiserade enhets-

kostnader, är en förutsättning för betalning av stöd och lyftande av lån att 

projektet har genomförts i enlighet med projektplanen. 

 Vid ansökan om betalning av sådant stöd som gäller egendom som har 

förvärvats genom avbetalningsköp ska stödmottagaren till landskapsrege-

ringen ge in en skriftlig anmälan från finansieringsbolaget om betalningarna 

till leverantören för den egendom som har förvärvats genom avbetalningsav-

tal. Av intyget ska beloppet och betalningsdagen för varje betalning framgå. 

 

47 § 

Betalningen av startstöd 

 Ansökan om utbetalning av startstöd görs elektroniskt via en i 6 kap. 36 § 

i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar avsedd nättjänst. 

 Stöddelen av startstödet betalas i tre lika stora poster. 



34 
 

 

 En förutsättning för betalning av den första posten är att stödtagaren upp-

visar en utredning om etablering i samband med utbetalningsansökan, om 

startstödet har beviljats före etableringen av jordbruket. 

 En förutsättning för utbetalning av den tredje posten av stödet är att af-

färsplanen genomförts. Det ska dock ansökas om den tredje posten senast tre 

år efter att beslutet om stöd fattades. 

 

48 § 

Betalning av investeringsstöd och lyftande av räntestödslån 

 Ansökan om utbetalning av investeringsstöd görs elektroniskt via en i 

6 kap. 36 § i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar avsedd 

nättjänst. 

 Investeringsstödet betalas ut i tre poster. På stödmottagarens ansökan kan 

investeringsstödet betalas ut i högst fem poster. Som stöd betalas högst en 

sådan andel av de godtagbara kostnaderna enligt utbetalningsansökan som 

motsvarar stödnivån och det beviljade stödets belopp. 

 Ansökan om utbetalning av investeringsstödets första post och tillstånd 

att lyfta räntestödslånets första post ska göras inom två år från det att stödet 

beviljades. Om giltighetstiden för stödbeslutet har förlängts ska ansökan om 

utbetalning av den första posten och tillstånd att lyfta den första posten göras 

inom den tid som anges i beslutet. 

 Ansökan om utbetalning av investeringsstödets sista post och tillstånd att 

lyfta räntestödslånets sista post ska göras inom två månader från det att tiden 

för genomförande av åtgärden har löpt ut. 

 Stödets sista post för vilka en ansökan om utbetalning gjorts ska uppgå 

till minst 10 procent av det stödbelopp som beviljats i form av stöd och den 

sista posten av det räntestödslån som beviljats i form av investeringsstöd ska 

vara minst 10 procent av det totala beloppet av det lån som stöds med ränte-

stöd. 

 Landskapsregeringen kan besluta att stöd betalas eller lån får lyftas trots 

att ansökan gjorts efter utsatt tid, om sökanden anger vägande skäl till att 

ansökan försenats, om ansökan inte har försenats väsentligt, om den omstän-

digheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomföran-

det av åtgärden och om utbetalningen inte inverkar på likabehandlingen av 

sökande. 

 

49 § 

Tillstånd att lyfta lån  

 Landskapsregeringen beviljar på ansökan tillstånd att lyfta lån eller låne-

poster som stöds. Ansökan om att lyfta lån görs elektroniskt via en i 6 kap. 

36 § i landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar avsedd nät-

tjänst. Till ansökan ska fogas de bokföringshandlingar och utredningar som 

behövs för beviljande av tillstånd.  

 Av ett lån som stöds kan på en gång lyftas högst en andel som motsvarar 

räntestödslånets belopp av de godtagbara kostnader som ingår i ansökan om 

tillstånd att lyfta lån.  

 

50 § 

Betalning av räntestöd 

 I räntestöd betalas en andel motsvarande det belopp som avses i 33 § 

2 mom. av den under respektive ränteperiod gällande totalräntan på ränte-

stödslån. I räntestöd betalas emellertid sammanlagt högst en andel som mot-

svarar det beviljade stödets nominella belopp. 

 Om ett räntestödslån återbetalas i sin helhet upphör betalningen av ränte-

stöd räknat från återbetalningsdagen. Räntestöd betalas inte för lånekapital 

som förfallit till betalning, om det inte är fråga om ett förfarande som har 

samband med företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner. Om 
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totalräntan på ett räntestödslån sänks till följd av ett ovan avsett eller jämför-

bart förfarande, betalas i räntestöd en andel som motsvarar tre procentenheter 

av totalräntan, likväl högst det belopp som totalräntan belöper sig till. 

 Kreditgivaren ska separat ansöka om betalning av räntestöd för varje rän-

teperiod, likväl högst en gång i kvartalet. 

 

11 kap. 

Skäliga kostnader och konkurrensutsättning 

 

51 § 

Skäliga godtagbara kostnader 

 Stöd för en investering kan beviljas utifrån enhetskostnaderna, om det har 

utfärdats bestämmelser om enhetskostnaderna för objektet i fråga. 

 Investeringen konkurrensutsätts i enlighet med vad som föreskrivs i detta 

kapitel, om stödmottagaren eller investeringen inte omfattas av tillämpnings-

området för landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar 

om offentlig upphandling eller Ålands landskapsregerings beslut (2019:113) 

gällande vissa upphandlingar. 

 Vid investeringskostnader som överstiger 10 000 euro ska minst tre of-

ferter begäras in på ett ändamålsenligt sätt. Landskapsregeringen kan av sär-

skilda skäl medge ett mindre antal offerter om det med tanke på inköpets 

syfte och mål är tillräckligt. 

 Om bestämmelser inte har utfärdats om enhetskostnaderna eller offert en-

ligt 3 mom. inte har begärts, ska landskapsregeringen på något annat sätt sä-

kerställa att kostnaderna är skäliga. 

 En investering får inte delas upp eller beräknas med exceptionella meto-

der eller kombineras på ett artificiellt sätt i syfte att undgå konkurrensutsätt-

ning. 

 

52 § 

Offertförfrågan 

 Offertförfrågan ska vara så tydlig att det utifrån den är möjligt att lämna 

offerter som kan mätas med samma mått och som är jämförbara. Offertför-

frågan och de offerter som grundar sig på den ska göras skriftligen. 

 Offertförfrågan som stödmottagaren upprättar ska innehålla åtminstone 

följande uppgifter: 

 1) officiellt namn, företags- och organisationsnummer samt kontaktupp-

gifter samt adress till vilken offerten ska skickas, 

 2) en med beaktande av offertförfrågans storlek och art skälig tid för in-

lämnande av offert, 

 3) föremålet för offerten inklusive tillräckliga tekniska specifikationer, 

 Offertförfrågan ska innehålla också andra upplysningar som är av väsent-

lig betydelse med tanke på utarbetandet av offerten. 

 

53 § 

Val av offert 

 Leverantörens lämplighet ska bedömas på grundval av på förhand an-

givna kriterier för leverantörernas ekonomiska och finansiella ställning, tek-

niska prestationsförmåga eller yrkesmässiga kvalifikationer eller på grund-

val av andra objektiva och icke-diskriminerande kriterier. 

 Från offertförfarandet ska en sådan leverantör uteslutas som inte har tek-

niska, ekonomiska eller andra förutsättningar att fullgöra kontraktet. 

 Den offert ska antas som totalekonomiskt sett är det mest fördelaktiga 

eller som har det lägsta priset. Jämförelsekriterierna vid bedömningen av of-

ferter ska avse föremålet för offerter och möjliggöra en objektiv bedömning 

av offerterna. 
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 Valet av offert ska dokumenteras, där de faktorer som väsentligen påver-

kat avgörandet ska framgå. Sådana faktorer är åtminstone grunderna för att 

en offertgivare eller en offert har förkastats och de kriterier som använts vid 

jämförelsen av offerter för att få fram den offert som godkänts. 

 Den som begärt in offerter ska bevara offertförfrågan och de handlingar 

som gäller sändandet av den, offerterna och de handlingar som gäller valet 

av offert. 

 

12 kap. 

Särskilda bestämmelser 

 

54 § 

Avgifter för landskapsborgen och ersättning till kreditgivare 

 När landskapsborgen beviljas tas det genom kreditinstitutets förmedling 

hos låntagaren ut en engångsavgift till landskapet på 0,75 procent av bor-

gensbeloppet, dock högst 200 euro. För borgen tas det dessutom hos lånta-

garen halvårsvis i efterskott ut en avgift som är 0,75 procent av det belopp 

som vid respektive tidpunkt återstår av borgen. De avgifter som tas ut för 

borgen ska betalas i två poster varje år den sista april och sista oktober. 

 En kreditgivare kan för skötseln av borgenskrediten halvårsvis ansöka om 

en ersättning på 0,2 procent av det belopp som vid tidpunkten i fråga återstår 

av borgen hos landskapsregeringen. 

 

55 § 

Godkännande av kreditinstitut 

 Som kreditgivare eller centralt finansiellt institut kan bara sådana sam-

manslutningar godkännas som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (FFS 

610/2014) och som övervakas av Finansinspektionen. 

 

56 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den   2023. 

 Denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som 

har blivit anhängiga den 2023 eller därefter. De bestämmelser som gällde vid 

denna förordnings ikraftträdande ska tillämpas på stöd som har beviljats in-

nan denna förordning trädde i kraft. 

 

__________________ 

 

2. 

 

L A N D S K A P S FÖRORDNING  

om tillämpning av jord- och skogsbruksministeriets förordning 

om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket 
 

 Med stöd av 3 kap. 21 § landskapslagen (:) om finansiering av lands-

bygdsnäringar föreskrivs: 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara kostnader för 

investeringar i jordbruket (FFS /2023), nedan riksförordningen, ska tillämpas 

på Åland med de avvikelser som anges i denna landskapsförordning. 

 Ändringar i riksförordningen ska tillämpas på Åland från det att de träder 

i kraft i riket, om inte annat följer av denna landskapsförordning. 
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2 § 

Avvikelser 

 På Åland ska kostnadsförslag, byggnadsbeskrivning och dräneringsplan i 

5 § 2 mom. i riksförordningen utarbetas utgående från bestämmelserna om 

byggnadsplan och täckdikningsplan i 6 kap. 28 och 29 §§ i landskapsförord-

ningen (:) om investeringsstöd och startstöd till jordbruket. 

 På Åland ska med förbindelse som gäller ekologisk husdjursproduktion i 

6 § i riksförordningen avses åtagande om ekologisk husdjursproduktion. 

 

3 § 

Kostnadsförhöjning  

 På Åland kan maximibeloppen för de godtagbara enhetskostnaderna en-

ligt bilagan till riksförordningen höjas med 10 procent för investeringar på 

fasta Åland. För investeringar i skärgården kan en ytterligare förhöjning om 

10 procent göras. 

 

4 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den   2023. 

 

__________________ 
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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT 

om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk 
 

 Landskapsregeringen har med stöd av 3 kap. 21 och 25 §§ landskapslagen 

(:) om finansiering av landsbygdsnäringar beslutat: 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 Detta beslut gäller som villkor för verksamhet som ska stödjas med inve-

steringsstöd för gårdsbruk och startstöd för unga jordbrukare enligt land-

skapslagen (:) om finansiering av landsbygdsnäringar och landskapsförord-

ningen (:) om investeringsstöd och startstöd till jordbruket. 

 

2 § 

Bygginvestering 

 Om sökanden beviljas stöd för investeringar som avses i 4–8 §, kan sö-

kanden beviljas stöd av samma nivå som stödet för en produktionsbyggnad 

även för bygginvesteringar som gäller rastgårdar och gödselstäder och för 

produktionslager som är nödvändiga inom jordbruksproduktionen, förutsatt 

att stödansökningarna görs samtidigt. 

 

3 § 

Åtgärder som stöds med investeringsstöd för gårdsbruk 

 Med investeringsstöd för gårdsbruk kan följande investeringar i anslut-

ning till bedrivande av jordbruk stödjas: 

 1) sådana investeringar inom de produktionsinriktningar som avses i 4–

14 § som syftar till att utveckla gårdsbruksenheternas konkurrenskraft och 

modernisera av produktionen. Även lån med räntestöd kan beviljas för inve-

steringar som avses i 4-10 §§, 

 2) investeringar som främjar miljöns, djurens välbefinnande och arbets-

miljön i enlighet med 15-17 §§, 

 3) gårdsbruksenheters energiinvesteringar i enlighet med 18 §, 

 4) investeringar i bevattning i enlighet med 19 §, 

 5) markavvattning och täckdikning i enlighet med 20 §. 

 Stöd beviljas inte för underhåll av byggnader. 

  

4 § 

Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel 

 Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid mjölkboskaps-

skötsel och inom nötkreatursskötsel för bygginvesteringar som hänför sig till 

dikoproduktion. 

 Stöd för bygginvesteringar som hänför sig till nya lösdriftsstall för mjölk-

boskap kan beviljas, om det i anslutning till lösdriftsstallet finns en rastgård 

eller ett bete. När det gäller bygginvesteringar som hänför sig till stall med 

bås för bundna djur, kan stöd beviljas endast för grundlig renovering. Stöd 

för grundlig renovering beviljas dock inte för kostnader som uppkommer till 

följd av att antalet båsplatser ökas. 

 

5 § 

Svinhushållning 

 Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs inom svinhushåll-

ningen. 
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 För uppförande eller utvidgning av suggstall kan stöd beviljas, om det 

tillämpas fri grisning i det svinstall eller den utvidgningsdel av stallet som 

investeringen gäller. 

 

6 § 

Fjäderfähushållning för köttproduktion 

 Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs inom fjäderfähus-

hållningen för ägg- och köttproduktion. 

 

7 § 

Får- och getskötsel 

 Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs inom får- och get-

skötseln. 

 

8 § 

Hästhushållning 

 Stöd kan beviljas för byggande av stall för uthyrning av boxplatser (fo-

derplats). 

 

9 § 

Biodling 

 Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs inom biodlingen och 

för anskaffning av maskiner eller anordningar. 

 

10 § 

Växthusproduktion 

 Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som behövs vid växthusprodukt-

ion och för anskaffning av odlingstunnlar som behövs vid produktionen av 

trädgårdsväxter som odlas för livsmedelsbruk. För stöd till värmeanläggning 

tillämpas även 18 §. 

 

11 § 

Torkanläggningar 

 Stöd kan beviljas för bygginvesteringar som hänför sig till torkanlägg-

ningar avsedda för torkning av jordbruksprodukter och för anskaffning av 

vagnstorkar och torksilor för spannmål. 

 Stöd för sådana värmeproduktions- och fläktsystem som behövs vid tork-

ning beviljas i enlighet med 18 §. 

 

12 § 

Lager 

 Stöd kan beviljas för bygginvesteringar i lager för jordbruksprodukter. 

 

13 § 

Iordningställande för försäljning 

 Stöd kan beviljas för bygginvesteringar och anskaffning av maskiner eller 

anordningar som behövs vid iordningställande av jordbruksprodukter för för-

säljning. 

 Beviljande av stöd enligt 1 mom. förutsätter 

 1) att det vid iordningställandet för försäljning i huvudsak utnyttjas råva-

ror från den gårdsbruksenhet som är föremål för stödet, 

 2) att produkterna bereds för försäljning till återförsäljare eller vidareför-

ädlare, och 

 3) att produkterna efter iordningställandet för försäljning fortfarande är 

jordbruksprodukter enligt bilaga I till fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 
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14 § 

Maskiner och anordningar 

 Stöd kan beviljas för skördemaskiner och maskiner som är konstruerade 

för potatisodling. I övrigt kan stöd beviljas för innovativa maskiner och an-

ordningar under förutsättning att de ökar produktionen och inte tidigare an-

vänts i jordbruksproduktion på Åland. Stöd beviljas innovationer under be-

gränsad tid. 

 

15 § 

Investeringar som förbättrar arbetsmiljön och produktionshygienen 

Stöd kan beviljas för bygginvesteringar eller anskaffning av maskiner eller 

anordningar i syfte att förbättra arbetsförhållandena för personer som arbetar 

i en produktionsbyggnad inom jordbruket eller i syfte att förbättra produkt-

ionshygienen i en gårdsbruksenhet. 

 

16 § 

Investeringar som främjar miljöns tillstånd och hållbara produktionssätt 

 Investeringsstöd för gårdsbruk kan beviljas för investeringar som främjar 

miljöns tillstånd och hållbara produktionssätt, förutsatt att investeringen i 

fråga understöder införandet av miljövänligare produktionssätt och teknik. 

Investeringen ska dessutom ha en positiv inverkan med avseende på 

 1) markens bördighet, 

 2) vattenhushållningen, 

 3) säkerheten vid användningen av växtskyddsmedel, 

 4) återvinningen och cirkulationen av näringsämnen, 

 5) en rationell gödselhantering, eller 

 6) minskningen av växthusgasutsläpp. 

 

17 § 

Investeringar som främjar djurens välbefinnande och biosäkerheten 

 Investeringsstöd för gårdsbruk kan beviljas för bygginvesteringar som 

främjar djurens välbefinnande och för anskaffning av maskiner och anord-

ningar, förutsatt att investeringen i fråga förbättrar en redan existerande pro-

duktionsbyggnad. Investeringar som främjar biosäkerheten kan inriktas på 

att förbättra biosäkerheten i befintliga produktionsbyggnader. 

 

18 § 

Gårdsbruksenheters energiinvesteringar 

 Stöd kan beviljas för investeringar som hänför sig till energiproduktion, 

energisparande eller förbättrad energieffektivitet. Stöd för investeringar i 

energiproduktion kan beviljas, om förnybara energikällor utnyttjas i energi-

anläggningen, om energin används i jordbrukets produktionsverksamhet och 

om det planerade projektet uppfyller kraven enligt EU:s hållbarhetskriterier 

för förnybar energi. Stöd beviljas inte för maskiner brännare som kan drivas 

med fossilt bränsle. 

 Solpaneler beviljas stöd enligt normkostnad och utbetalning görs efter 

konstaterad besiktning och färdigställandet. 

  

19 § 

Bevattning 

 Investeringsstöd för infrastruktur för bevattningsvatten fram till åker, vat-

tenbesparande spridningsteknik och bevattningsdammar. Stöd beviljas inte 

för pumpar med fossilt bränsle. 
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20 § 

Täckdikning och markavvattning 

 Täckdikning och markavvattning ska utföras enligt plan av fackman. Stöd 

gällande täckdikning beräknas som procent av normkostnad per täckdikad 

hektar (4300 euro/ha). Utbetalning sker i enlighet med färdigställandet och 

slutsyn. 

 Markavvattning ska utföras i enlighet med gemensam dikesinvestering 

eller genom plan för gemensam dikesinvestering. Vid markavvattning (ut-

fallsdiken) bör ÅMHM kontaktas för godkännande. 

 

21 § 

Maximibeloppet för timersättning eget arbete 

 Timersättning för mantimmar utgår om 20 euro/timme och maskiner i en-

lighet med senaste lantbrukskalender. 

 

22 § 

Beräkning av företagarinkomst (kassarest) 

 Företagarinkomsten beräknas från befintliga jordbruksinkomster från 

stöd och försäljning minus årsutgifter, räntor och amorteringar. 

 Inkomsten kan (t.ex. för startstöd) beräknas från antagna kalkylerade in-

komster. I detta fall används de priser som anges i anvisningar för affärspla-

nen. Inkomsterna ska redovisas för utbetalning av startstödet. 

 

__________________ 

 

Detta beslut träder i kraft den  2023. 

 

__________________ 
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Bilaga     

Stödobjekt Räntestödslå-

nets belopp av 

de godtagbara 

kostnaderna, 

procent 

Räntestödets be-

lopp av de god-

tagbara kostna-

derna, procent 

Understö-

dets belopp 

av de god-

tagbara 

kostna-

derna, 

procent 

Förhöj-

ning 

Mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel 

(4 §) 

50 5 35 *) 

Svinhushållning (5 §) 50 5 35 *) 

Fjäderfähushållning (6 §) 50 5 35 *) 

Får- och getskötsel (7 §) 50 5 35 *) 

Hästhushållning (8 §) 50 5 35 *) 

Biodling (9 §) 50 5 35 *) 

Växthusproduktion (10 §) 50 5 35 *) 

Torkanläggning (11§)   35  

Lager (jordbruksprodukter) (12 §)   35  

Iordningställande för försäljning (13 §)   35  

Maskiner potatisodling, skördemaskiner 

och innovationer (14 §) 

  30  

Investeringar som förbättrar arbetsmiljön 

och produktionshygienen (15 §) 

  35  

Investeringar som främjar miljöns till-

stånd och hållbara produktionssätt (16 §) 

  35  

Investeringar som främjar djurens välbe-

finnande och biosäkerheten (17 §) 

  35  

Gårdsbruksenheters energiinvesteringar 

(18 §) 

  35  

Bevattning (19 §)   35  

Täckdikning och markavvattning (20 §) 

 

  35  

 

 

*Gäller ung jordbrukare i enlighet med 25 § i landskapslagen om finansie-

ring av landsbygdsnäringar. 

 


