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Bilaga 
 
STÖDFORMER OCH MAXIMIBELOPP ENLIGT FÖRORDNINGENS 26 § 
 

Stödobjekt Räntestödslånets 

maximibelopp 

av de godtagbara 

kostnaderna 

inom stödregion 

A och B, 

procent 

Räntestödets 

maximibelopp 

av de godtag-

bara 

kostnaderna 

inom stödregi-

on A och B, 

procent 

Understödets 

maximibelopp 

av de godtag-

bara 

kostnaderna 

inom stödregi-

on A och B, 

procent 

Räntestödslånets 

maximibelopp 

av de godtag-

bara 

kostnaderna 

inom andra 

regioner än A 

och B, procent 

Räntestödets 

maximibelopp 

av de godtag-

bara 

kostnaderna 

inom andra 

regioner än A 

och B, procent 

Understödets 

maximibelopp 

av de godtag- 

bara 

kostnaderna 

inom andra 

regioner än A 

och B, procent 

       

Mjölkboskaps- och nöt-  
kreatursskötsel  

60  20 401 75 20 251 

       
Svinhushållning 70 20 151 70 20 151 
       
Får- och getskötsel 60 20 401 75 20 251 

       
Höns- och fjäderfähus- 
hållning 

70 20 151 70 20 151 

       
Hästhushållning 65 20 351 75 20 251 
       
Växthusproduktion 65 20 351 70 20 301 
       
Täckdikning 70 20 20 70 20 20 
       
Torkanläggningar 70 20 20² 70 20 10² 
       
Lager för trädgårds- 
produkter som får stöd  
för lagring av trädgårds- 
produkter enligt 12 § i  
lagen om nationella stöd  
till jordbruket och 
trädgårdsodlingen 
(1559/2001) 

65 20 35¹ 70 20 30¹ 

       

Övriga produktlager 70 20 20 70 20 10 

       

      Pälsdjursuppfödning 
-en bygginvestering 

som orsakas av att 
pälsdjursuppfödningen 
av miljöskyddsskäl 
flyttas från ett 
grundvattenområde till 
en ny plats 

- - 45 - - 45 

                                                 

1 Understödets maximibelopp höjt med 10 procentenheter när det gäller företagare som uppfyller kraven för beviljande av start-

stöd till unga jordbrukare, om det inte har förflutit mer än fem år sedan etableringen 

² Understödets maximibelopp höjt med 5 procentenheter när det gäller torkar som betjänar två eller flera 

jordbrukare. 
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Stödobjekt Räntestödslånets 

maximibelopp 

av de godtagbara 

kostnaderna 

inom stödregion 

A och B, 

procent 

Räntestödets 

maximibelopp 

av de godtagbara 

kostnaderna 

inom stödregion 

A och B, 

procent 

Understödets 

maximibelopp 

av de godtagbara 

kostnaderna 

inom stödregion 

A och B, 

procent 

Räntestödslånets 

maximibelopp 

av de godtag-

bara 

kostnaderna 

inom andra 

regioner än A 

och B, procent 

Räntestödets 

maximibelopp 

av de godtag-

bara 

kostnaderna 

inom andra 

regioner än A 

och B, procent 

Understödets 

maximibelopp 

av de godtag- 

bara 

kostnaderna 

inom andra 

regioner än A 

och B, procent 

- en investering i 
nya mink- och räv-
burar som uppfyller 
kraven i djur-
skyddslagen 
(247/1996) och i 
bestämmelser och 
föreskrifter som ut-
färdats med stöd av 
den 

- - 22  - - 22 

       

- för nybyggnad, 
grundlig reparation  
och utvidgning av 
skugghus, oisolera-
de djurhallar, ut-
rymmen för förva-
ring av foder och 
gödselstäder samt 
för kringgärdande 
av farmen med ett 
stängsel varmed 
djuren hindras att 
rymma från farmen 

70 10 10  70 10 10 

       

- för bygginvester-
ingar som avser 
dricksvattensystem 
i åretruntbruk och 
en gemensam gö-
selstad för två eller 
flera pälsdjursfar-
mer samt för att 
förse befintliga 

skugghus med 
vattentäta underlag 

- - 20 - - 20  

       

Extra kostnader för 
investeringar i mil-
jöskydd, djurens 
välbefinnande och 
produktionshygien  
 
 
 
 
 
 

- - 75 - - 75 
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Stödobjekt 

Räntestödslånets 

maximibelopp 

av de godtagbara 

kostnaderna 

inom stödregion 

A och B, 

procent 

Räntestödets 

maximibelopp 

av de godtagbara 

kostnaderna 

inom stödregion 

A och B, 

procent 

Understödets 

maximibelopp 

av de godtagbara 

kostnaderna 

inom stödregion 

A och B, 

procent 

Räntestödslånets 

maximibelopp 

av de godtag-

bara 

kostnaderna 

inom andra 

regioner än A 

och B, procent 

Räntestödets 

maximibelopp 

av de godtagbara 

kostnaderna 

inom andra 

regioner än A 

och B, procent 

Understödets 

maximibelopp 

av de godtag- 

bara 

kostnaderna 

inom andra 

regioner än A 

och B, procent 

Sådana värmecen-
traler på gårds-
bruksenheter 
som producerar vär-
me för att användas 
för produktionsän-
damål på gårds-
bruksenheten 

70 20 15 70 20 15 

       

Biogasanläggningar 70 20 15 70 20 15 

       

Biodling 80 20 - 80 20 - 

       

Övriga produktions- 
inriktningar inom  
jordbruk 

70 20 15 70 20 15 

       

Iordningställande 
av jordbrukspro-
dukter 

70 20 15 70 20 15 

       

Skördemaskiner in-
om åkerbruk och 
trädgårdsodling på 
friland som betjänar 
två eller flera  
jordbrukare 

70 15 - 70 15 - 

       

Investeringar i för-
bättring av arbets-
miljön 

70 15 15 70 15 15 

       

 

 

 


