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Stödformer och stödets maximibelopp enligt 57 §: 
 
u =ung odlare, a = annan odlare 
 
Stödobjekt Låneform Maximalt Maximalt bi- Maximalt Delfinansieras 
   lån,  drag procent stöd inom mål-område 
   procent (bidrag och procent 
    stöd i anslut- 
    ning till lån till- 
    sammans 
 
Byggnadsinveste- Statligt lån 70 25 (u) 50 (u) ja 
ringar för mjölk-   20 (m) 45 (m) 
boskapsskötsel 
 
Byggnadsinveste- Statligt lån 70 30 (u) 55 (u) ja 
ringar för kött-   25 (m) 50 (m) 
boskapssötsel 
 
Byggnadsinveste-      
ringar för svin- 
hushållning 
 
  -suggstall Statligt lån 70 25 (u) 50 (u) ja  
   20 (m) 45 (m) 
    
  -slaktsvin- Statligt lån 70 15 (u) 40 (u) ja 
   gård   10 (m) 35 (m) 
 
Byggnadsinveste- Statligt lån 70 30 (u) 55 (u) ja 
ringar i fårskötsel   25 (m) 50 (m) 
 
Byggnadsinveste- Statligt lån  70 30 (u) 55 (u) nej 
ringar i getskötsel   25 (m) 50 (m) 
 
Byggnadsinveste- Räntestödslån 70 20 (u) 40 (u) nej 
ringar för broiler    15 (m) 35 (m) 
och kalkonrpo- 
duktion 
 
Investeringar Räntestödslån 70 20 (u) 40 (u) nej 
i golvhönshus   15 (m) 35 (m) 
 
Maskinhallar Räntestödslån 80 — 20 nej 
 
Foderförråd och Räntestödslån 80 — 20 nej 
utrymmen för  
foderhantering 

Lagerbyggnader  för Räntestödslån 80 — 20 nej 
jordbruksprodukter 
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Trädgårdsodling   
 
   investeringar i träd-   Statligt lån 70 20 (u) 45 (u) nej 
   gårdsodling  med    15 (m) 40 (m) 
   undantag av service- 
   byggnader och  
   plan tor på själv- 
   plocknings- 
   lägenheter 
  
  -servicebyggnader Statligt lån 70 — 20 nej 
    på självplocknings- 
   lägenheter och 
   plantor 
    
Torkar Räntestödslån 70 25 (u) 45 (u) nej 
    20 (m) 40 (m) 
 
Miljövårdsinveste- — — 25  25 ja 
ringar 
 
Investeringar som       — — 20  20 nej 
gäller djurs välfärd 
och hygien 
 
Ickelevande   — — 20  20  nej 
lösöre för fårskötsel 
 
Anskaffning av   — — 25  25 nej 
avelsfår 
 
Anskaffning av Räntestödslån  70 —-  20 nej  
jordbruksmaskiner 
för gemensamt bruk 
 
Potatis- och socker-  Räntestödslån  70 — 20  nej 
bruksupptagnings- 
maskiner 
 
Täckdikning Räntestödslån  70 20  40  nej 
 
Investeringar  Räntestödslån  70 20 (u)  40 (u) nej 
i hästhushållning   15 (a) 35 (a)  
 
Investeringar som   
hänför sig till päls-  
djursuppfödning 
 
   -djurburarna förses — — 20 20 nej 
    med hyllor 
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   -övriga  Räntestödslån  80 —-  20  nej 
    investeringar 
 
Investeringar i Räntestödslån 80 — 20 nej 
biodling 
 
Gårdsbruksenheter- Räntestödslån  70 15 35 nej 
nas värmecentraler   20 20 ja och kan dess- 
      utom delfinan- 
      sieras på det 
      område som om- 
      fattas av lands- 
      bygdsplanen 
 
Gårdsbruksenheters —  — 25 25 nej 
aggregat 
 
Broar och åkervägar  Räntestödslån  80 — 20 nej 
 
Investeringar Räntestödslån 80 — 20 nej 
i gårdsplaner som 
används för pro- 
duktion 
 
Förbättring av Räntestödslån 70 — 20 nej 
boende- och arbets- 
miljön 
 
Markförvärv  Räntestödslån 80 — 20 nej 
 
Investeringar — — 20 20 nej 
för bevarande av 
den traditionella  
miljön 
 
Grundligt reparation Räntestödslån 80 — 20 nej 
av en kulturhistoriskt  
eller arkitektoniskt  
värdefull  byggnad  
som en enskild gårds- 
bruksenhets projekt  
 
Byggande, utvidg- Räntestödslån 70 — 20 nej 
ning eller grundligt 
reparation av en 
bostadsbyggnad 
 
Anskaffning av en Räntestödslån 50 — 10 nej 
bostadslägenhet 
 


