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Utfärdad i Mariehamn den

Med stöd av 8 § landskapslagen den 21 juli
1995 om verkställighet av den gemensamma
jordbrukspolitiken inom EG1 (55/1995) föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning finns bestämmelser om
startstöd till unga jordbrukare som ingår i den
strukturpolitik som avses i landskapslagen om
verkställighet av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EG (55/1995).
2§
Målsättning
Syftet med startstödet är att underlätta unga
jordbrukares etablering och strukturanpassningen av deras företag.
3§
Definitioner
I denna förordning avses med
1) jordbrukare:
a) en fysisk person som idkar jordbruk,
b) bolag eller sammanslutning som idkar
jordbruk.
2) makar: äkta makar samt personer som
fortgående lever under äktenskapsliknande förhållande i gemensamt hushåll utan att ha ingått äktenskap med varandra.

1

3) jordbruk:
a) odling av åkergrödor,
b) växthusproduktion, trädgårdsodling, odling av grönsaker på friland, odling av frukt och
bär,
c) djurhållning,
d) biodling,
4) lantbruk:
a) jordbruk,
b) turism,
c) skogsbruk,
d) hantverk,
e) kustnära fiske, dock inte fiske med drivgarn
eller trålfiske,
f) vattenbruk,
g) småskalig livsmedelsförädling av jordbrukets produkter.
5) förbättringsplan: en skriftlig plan som upprättats av den som ansöker om stöd och i enlighet
med vilken de villkor som uppställs i denna
förordning skall uppnås.
6) gemenskapen: europeiska gemenskaperna.
2 kap.
Startstöd
4§
Allmänna villkor för beviljande av startstöd
Startstöd kan beviljas
1) en fysisk person som besitter en lantbrukslägenhet och som är varaktigt bosatt i landskapet,
2) ett bolag eller sammanslutning som besitter en lantbrukslägenhet i landskapet och som
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har registrerats på Åland. Samtliga av bolagets
eller sammanslutningens medlemmar skall
uppfylla villkoren i denna förordning.
Den sökande skall förbinda sig att självständigt bedriva jordbruk enligt villkoren för erhållande av stöd i minst sex år efter att stöd
beviljats.
Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av den sökande, antingen av alla delaktiga,
av ett befullmäktigat ombud eller av den person
som har rätt att teckna den juridiska personens
namn. Fullmakt, utdrag ur handelsregistret
eller motsvarande varav namnteckningsrätten
framgår skall bifogas ansökan.
Makar kan beviljas stöd gemensamt. Söker
makar stöd gemensamt behöver endast en av
makarna uppfylla villkoren i denna förordning.
5§
Etablering
Stöd kan beviljas när någon för första gången
etablerar sig som jordbrukare på hel- eller deltid.
Stöd kan även beviljas bolag eller sammanslutningar som etablerat sig för första gången
som ett lantbruksföretag om de enskilda medlemmarna i bolaget eller sammanslutningen
inte varit etablerade som jordbrukare tidigare.
Som etableringstidpunkt anses den tidpunkt
då sökande övertar det ekonomiska ansvaret för
ett lantbruksföretag.
6§
Ålder
Den sökande får inte ha fyllt 40 år när ett
beslut om att bevilja stöd fattas.
7§
Besittning
Den sökande skall besitta en lantbrukslägenhet i egenskap av ägare eller arrendator med ett
arrendekontrakt som är i kraft minst sex år
efter den tidpunkt då jordbruket etablerades.
8§
Boende
Den sökande skall bo på lantbrukslägenhetens driftcentrum eller i dess närhet, dock inte
inom stadsplanerat område. Boendekravet
skall vara uppfyllt senast inom sex månader
efter övertagandet av lantbrukslägenheten.
9§
Yrkesskicklighet
Den sökande skall ha slutfört en av landskapsstyrelsen godkänd utbildning som motsvarar grundläggande yrkesutbildning inom
naturbruk. Startstöd kan också beviljas sökan-

de som har tre års arbetslivserfarenhet inom
lantbruk samt minst 40 veckors grundutbildning som är ändamålsenlig i förhållande till
verksamheten.
Sökande skall inom tre år från det att beslutet att bevilja stöd fattades uppfylla kraven på
yrkesskicklighet.
10 §
Sysselsättning
Den sökande skall ha sin huvudsakliga sysselsättning i och få sin huvudsakliga inkomst
från det etablerade lantbruksföretaget. Sökande skall uppvisa att minst hälften av sökandes
totala inkomster kommer att härrör från lantbruksföretaget. Av inkomsterna från lantbruksföretaget skall minst 35 procent utgöra inkomster från jordbruksproduktionen.
Uppfyller inte sökande kravet på sysselsättning vid tidpunkten för ansökan, skall sökande
i en förbättringsplan visa att kravet kommer att
kunna uppfyllas inom tre år. Efter tre år skall
sökande verifiera att villkoren uppfyllts.
Den sökandes förvärvsinkomster utanför
lantbruksföretaget får inte nämnvärt avvika
från den inkomstfördelning som uppgetts i förbättringsplanen och inte heller får omsättningen från och med första verksamhetsåret enligt
11 §, understiga 20 000 euro. Om så sker kan
stödet komma att omprövas.
Den sökande skall vara den som brukar fastigheten och har det ekonomiska huvudansvaret
för lantbruket. Sökande skall bruka fastigheten
som sin huvudsakliga syssla under minst sex år
efter det att stöd beviljats.
11 §
Ekonomisk livskraft
Den sökande skall genom lönsamhets- och
likviditetsberäkningar visa att företaget har
förutsättningar att uppnå en långsiktigt god
lönsamhet. Lantbruksföretaget skall uppvisa
en inkomstkraft stor nog för skälig försörjning
av stödtagaren och skall inom tre år från etableringen uppnå en skälig lönsamhet i enlighet
med de upprättade lönsamhetsberäkningarna.
Omsättningen skall uppgå till minst 20 000
euro från och med första verksamhetsåret.
12 §
Miljö, hygien och djurskydd
Den sökande skall iaktta de krav på miljö,
hygien och djurskydd som bestäms i gemenskaps- och landskapslagstiftningen.
13 §
Bidragets storlek
Startstödet omfattar en bidragsdel, som fi-
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nansieras till hälften av landskapet och till
hälften av gemenskapen, samt ett kompletterande räntestöd enligt 16 §.
Bidragsdelen av stödet har delats in i fyra
olika nivåer. Vilken nivå av stöd som beviljas är
beroende av hur stor förvärvsinkomst per år den
sökande har utanför lantbruksföretaget, se tabell nedan.
Tabell Stödnivåer för bidragsdelen av startstöd
i euro.
Förvärvsinkomst per
år utanför lantbruksföretaget i euro.

Stödnivå i euro.

0 – 18 000
18 001 – 28 000
28 001 – 36 000
36 001 – 44 000

25 000
20 000
14 000
8 000

14 §
Befrielse från överlåtelseskatt
Är överlåtelsehandling befriad från överlåtelseskatt enligt lagen om överlåtelseskatt
(FFS 931/1996) får summan av skattebefrielsen och bidraget inte överskrida det i 13 § fastställda stödbeloppet.
15 §
Övertagande av lantbrukslägenhet
Vid stegvis generationsväxling skall minst
hälften av lantbrukslägenheten övertas. Sökande skall i samband med ansökan om stöd
förbinda sig att överta resterande del av lägenheten.
3 kap.
Kompletterande räntestöd
16 §
Räntestöd
Som ett komplement till bidraget i 13 §, kan
ett räntestöd beviljas för banklån som tagits i
syfte att täcka kostnaderna för etableringen.
Räntestödets kapitaliserade värde får inte
överskrida värdet på det beviljade bidraget och
skattefördelen med befrielse från överlåtelseskatt. Räntestödet betalas ut årsvis och under
maximalt tio års tid. Räntestödet kan beviljas
till ett lånebelopp uppgående till högst 101 000
euro och maximalt 70 procent av köpeskillingen
för lantbruksfastigheten. Landskapsstyrelsen
fastställer räntestödet som maximalt kan uppgå till fyra procentenheter.

17 §
Godkännande
Har stödmottagaren för avsikt att sälja hela
eller delar av företaget till vilket beviljats
räntestöd, skall denne ansöka om godkännande
för detta hos landskapsstyrelsen, om försäljningen sker under låneperioden. Är det fråga om
ett mindre markområde av ringa betydelse för
lägenhetens ekonomiska bärkraft som avyttras
kan landskapsstyrelsen besluta att räntestödet även fortsättningsvis skall utbetalas. Är
försäljningen sådan att lantbrukslägenheten
fortsatta ekonomiska livskraft kan ifrågasättas kan landskapsstyrelsen återkräva det kapitaliserade värdet av räntestödet.
4 kap.
Handläggning
18 §
Ansökan om startstöd skall göras inom ett år
från etablering. Ansökan skall göras på av landskapsstyrelsen fastställd blankett.
Till ansökan bifogas de bilagor som landskapsstyrelsen anger.
19 §
Startstödets utbetalning
Bidragsdelen i startstödet utbetalas i tre
årliga lika stora rater. Den första bidragsraten
betalas ut efter att stöd beviljats.
Den andra raten betalas ut efter ansökan,
tidigast ett år efter utbetalning av den första
raten. För utbetalning av andra raten krävs att
kraven på boende och omsättning enligt 8 och
11 §§ är uppfyllda.
Den tredje raten betalas ut efter ansökan,
tidigast ett år efter den andra raten, dock inte
förrän stödtagaren har visat att alla villkor
enligt denna förordning är uppfyllda.
Före varje utbetalning skall inkomstuppgift
från föregående år redovisas.

5 kap.
Särskilda bestämmelser
20 §
Anmälan om förändringar
Sökande som beviljats stöd skall göra en
anmälan till landskapsstyrelsen om sådana
förändringar som avses i 22 § eller övriga förändringar som berör sökande eller lantbrukslägenheten. Anmälan skall göras inom tio arbetsdagar efter att förhållandena ändrats.
Vill den som beviljats stöd sälja eller utarren-
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dera mark inom sex år efter att ha erhållit
startstöd, krävs landskapsstyrelsens tillstånd.
21 §
Återkrav
Landskapsstyrelsen kan återkräva utbetalat startstöd helt eller delvis om
1) den som beviljats stöd inte självständigt
bedriver jordbruk enligt villkoren för erhållande av stöd i minst sex år efter att stöd beviljats,
2) boendekravet inte uppfylls inom sex månader enligt 8 §,
3) kravet på yrkesskicklighet och ekonomisk
livskraft inte uppfylls inom tre år enligt 9 och
11 §§,
4) den som upprättat en förbättringsplan
enligt 10 § inte fullföljer planen.
5) omsättningen inte uppgår till minst 20 000
euro från och med första verksamhetsåret enligt 11 §.
22 §
Oförutsedda händelser
Utbetalt startstöd återkrävs inte om:
1) jordbrukaren avlider,

2) jordbrukaren är oförmögen att arbeta under en längre tid p.g.a. sjukdom,
3) en betydande del av den jordbruksmark
som jordbrukaren äger eller innehar exproprieras,
4) en allvarlig naturkatastrof inträffar som
förorsakar betydande skada på jordbrukarens
lägenhet,
5) de byggnader som är avsedda för uppfödning av djur eller förvaring av foder förstörs
genom en olyckshändelse,
6) en epizooti inträffar som berör hela eller
del av jordbrukarens djurbesättning samt
7) det med hänsyn till omständigheterna är
uppenbart oskäligt.
23§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft omedelbart.
Till utgången av år 2001 är de stödnivåer som
avses i 13 § följande i mark: 149 000 mark,
119 000 mark, 83 000 mark och 48 000 mark.
Till utgången av år 2001 är det lånebelopp
som avses i 16 § 600 000 mark.

Mariehamn den 21 juni 2001
OLOF ERLAND
vicelantråd
Gun Carlson
föredragande ledamot
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