
”Anvisningar till ansökan i Hyrrä” 

Handledning vid Investeringsprojekt i lantbruket, (oftast byggnadsprojekt) 

Hjälp med ansökan kan man få från Ålands Hushållningssällskap och Tina Bäckman-Hägglund. 

Ansökan om investeringsstöd görs på blanketten i det elektroniska ansökningssystemet ”Hyrrä”. 

Länk : http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/Sidor/hyrra.aspx 

För att använda och komma in i ”Hyrrä” -programmet behövs katsokoder och  bankkodervid 

investeringsstöd. Söker man om startstöd kan man även använda bankkoder 

Man kan förbereda ansökan genom att skaffa följande uppgifter och  bilagor. 

Sökande skaffar offerter på investeringar om inköpet överstiger 10 000 euro.  För en  större 
investering  skall det bifogas minst tre offerter på de delinvesteringar som överstiger 10 000 euro.  
Offerterna skall sammanställas i listan ”konkurrensutsättning av varor” under rubriken bilagor på 
landskapsregeringens hemsida gällande investeringsstöd till lantbruket.  Om det inte finns 
leverantörer eller annars är svårt att få offerter skall man ange en skriftlig förklaring  till detta i listan. 
Listan med sammanställningen av offerter bifogas till ”Hyrrä”. Även offerter och kostnadsförslag 
scannas in och bifogas som bilagor till ansökan. 

Vidare skall måttsatta ritningar (plan-, skärnings- och situationsritning) och byggnadsbeskrivning 

scannas in och bifogas ansökan. Är det frågan om byggnader för djurhållning skall ett intyg över att 

ritningarna uppfyller kraven på djurskydd bifogas ritningarna. Intyget skall utfärdas av en veterinär, 

t.ex. ÅMHM. 

Alla myndighetslov som erfordras skall bifogas ansökan. Det är främst frågan om byggnadslov och 

miljötillstånd från ÅMHM.  

Vid ansökan om lån skall banken kontaktas för att sökande skall erhålla lånelöfte. Vid vissa 
investeringar (se lista på s.10 i regler för investeringsstöd till lantbruket) kan man erhålla s.k. 
räntestödslån. Räntestödslånet är ett banklån där landskapsregeringen subventionerar bankräntan så 
att stödtagaren inte behöver betal mer än 1 % upp till en total bankränta på 4 %. Stiger lånets ränta 
över 4 % får kunden förutom räntan om 1 %  betala den överskridande delen (den del som går över 4 
%). Lånevillkoren anges i ansökan på  ”lånesidan” i Hyrrä och lånelöftet bifogas som bilaga till 
ansökan. 

Till ansökan skall även en kopia över lantbruksföretagets senaste deklaration (skatteblankett 2) 

bifogas. Görs investeringen på arrendemark eller om gårdens huvudsakliga innehav av mark baserar 

sig på arrende skall kopia på arrendekontrakten scannas in och bifogas ansökan. 

Till alla investeringar skall det bifogas en affärsplan och för investeringar som överstiger 40 000 euro 

skall det även bifogas en likviditetskalkyl. Dessa kalkyler uppgörs av Tina Bäckman-Hägglund på Pro 

Agria Ålands Hushållningssällskap. 

Villkor för stöd (se även landskapsregeringens regler för investeringsstöd) 

-Inkomster från försäljning av produkter och miljöstöd skall uppgå till minst 15 000 euro 
- Investeringen skall uppgå till minst 5000 euro. 
- Är sökande under 40 år och mindre än 5 år förflutit sedan övertagandet kanett högre stöd beviljas  
för vissa typer av investeringar (se sid 10 i landskapsregeringens regler för investeringsstöd) 
 
Frågor besvaras även av Leif Franzell, tel 25276 eller Siv Eliasson-Myllykoski tel. 25294. 
(E-post: förnamn.efternamn@regeringen.ax) 

http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/Sidor/hyrra.aspx


 

 


