Ekologisk
husdjursproduktion
Aktuellt 2022
Nötkreatur samt får och getter
NTM-centralen

28.1.2022

Lagstiftning
• EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU)
2018/848
• KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)
2020/464
• Lag om ekologisk produktion 1330/2021, ikraftträdande 1.1.2022
• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk
produktion 7/2022. ikraftträdande 17.1.2022

28.1.2022

Följande krav gäller fr.o.m. 1.1.2022
• Anskaffningen av alla konventionella avelsdjur blir tillståndspliktig,
inklusive avelstjurar. Anskaffningen av djur av lantras kräver inte
tillstånd och de kan vara djur som har fått ungar
• Ett register över ekodjur tas i bruk och där kan aktören om han eller
hon så önskar avgiftsfritt uppge sådana ekodjur som är till salu
• Register för ekologiska djur – Livsmedelsverket
• https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/ekologiska-gardar/ekologiskanimalieproduktion/register-over-ekologiska-djur/
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Följande krav gäller fr.o.m. 1.1.2022
• Djur som sköts ekologiskt ska kunna komma ut på bete eller i en
rasthage eller rastgård utomhus. Djuren måste kunna komma ut alltid
när det är möjligt med tanke på väderförhållandena eller markens
skick
• Undantag ska anmälas till ELY-centralen så snart som möjligt med motivering

• Undantaget som gäller slutuppfödning av nötkreatur inomhus under
betesperioden slopas (slutuppfödning; det har varit möjligt att föda
upp nötkreatur inomhus under högst 1/5 av djurets livstid och i alla fall
under högst tre månader). Observera detta när du planerar
betesperioden sommaren 2022!
4

28.1.2022 |

Tillstånd
• Anskaffningen av konventionella fullvuxna avelstjurar blir
tillståndspliktig och kräver alltid NTM-centralens lov
• Tillstånd ska sökas innan djuret köps
• Redovisning skall bifogas med i ansökan
• Antalet avelshanar bör stå i en lämplig proportion till antalet avelshonor i
enheten
• Undantag söks med blankett 9b
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Tillstånd
• Anskaffning av konventionellt uppfödda djur för avel
• högst 10 procent av antalet fullvuxna häst och nötdjur
• högst 20 procent av antalet fullvuxna svin, får och getter

• Vid räckning av antalet fullvuxna djur räknas in hanarna som används
för avel samt hondjuren som fött avkomma
• Redovisning skall bifogas med i ansökan

• Undantag söks med ekokontrollblankett 9b
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Tillstånd
• Att bilda en flock eller hjord (nötkreatur, hästar, får, getter, svin) för
första gången bör följande villkor uppfyllas:
• Djuren skaffas i avelssyfte
• Djuren ska födas upp enligt reglerna för ekologisk produktion från och med
avvänjningen
• De unga avelsbufflarna är yngre än sex månader
• Kalvarna och fölen är yngre än sex månader
• Lammen och killingarna är yngre än 60 dygn
• Smågrisarna väger mindre än 35 kg

• Söks med ekokontrollblanketten 9b punkt 3
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Tillstånd som skall förnyas år 2022
• Att hålla nötkreatur som uppbundna i båsladygård
• Ingrepp på djur – förstörning av hornanlagret och/eller avhorning
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Utfodring
• En dagsranson kan i medeltal innehålla högst 25 % OML2 –foder
• Av torrsubstansen i nötkreaturens, fårens, getternas och hästarnas
dagsranson av foder av jordbruksursprung ska minst 60 % vara
grovfoder. Hos nötkreatur ska kravet följas från och med 6 månaders
ålder och hos får och getter från 3 månaders ålder

9

28.1.2022 |

Undantag
• Användning av grovfoder och proteingrödor från SV1 skiften
• Undantaget gäller enbart proteingrödor
• betesmarken eller foderskiftena hör till den egna ekoenheten/gården
• det växer fleråriga foderväxter eller proteingrödor på dem
• betesmarken eller foderskiftena har inte ingått i gårdens ekoenhet under de fem
tidigare åren

• Exempel
• 20 % eget SV1 och resten eget SV2

• 20 % eget SV1 och 5 % köpt SV2
• 20 % eget Sv1 och 5 % köpt SV2 och resten eget SV2
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Medicinering
• Endast läkemedelspreparat som ordinerats av veterinär får finnas på
gården

• Karenstiden för läkemedel är dubbelt så lång som den normala
karenstiden och minst 48 timmar
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Reklam
• Touko e-tjänst
• Via Touko e-tjänst kan man ansöka om att få använda konventionell utsäde

• Ansökan kommer direkt till NTM-centralen för behandling
• Priset är billigare än pappersblanketten

• https://touko.ruokavirasto.fi/login
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Ekoförbindelse
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Ekoförbindelse 2022
•
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Enligt preliminär information kommer nya ekoförbindelser och tilläggsarealer att kunna
sökas år 2022. Informationen uppdateras när Statsrådets förordning för 2022 som gäller
saken har antagits
•

Ansökning om förlängningsår för förbindelser som går ut 30.4.2022, alltså för förbindelser som
börjat 2015-2017

•

Byta gårdstyp för din förbindelse

•

Till förbindelsen foga skiften som övergår från en annan ekoförbindelse genom att uppge dem i
din huvudstödansökan

•

Nya ekoförbindelser kan sökas år 2022

•

Tilläggsarealer kan ansökas med blankett 215 ( skiften som inte förut har varit med i eko)

•

Husdjursersättning betalas i maj ifall 0,3 de/ha uppfylls. Djurmängden kontrolleras från anmälan
om djurantal och registret
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Ekoförbindelse 2023
• 22.12.2021 har Finlands CAP-plan lämnats in till kommissionen
• Planen förhandlas med kommissionen under 2022 och godkännande
kommer under hösten

• Förverkligande av CAP-planen börjar 2023
• Nya 5 års avtal till alla ekologiska gårdar år 2023
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Ekoförbindelse 2023
•

1/3

5-års avtal
•

Minimiareal 5 ha/ 1 ha (gårdar med frilandsodling)

•

Ersättning för stödberättigad jordbruksmark

•

Växtproduktion

•

Djurproduktion, min. 5 de

•

Frilandsgrönsaker

•

På gården kan åkrarna vara i ekologisk produktion och djuren i konventionell produktion

•

Utbildningskrav för nya odlare: 5 kursdagar + 2 kursdagar
•

•

Nytt krav: 1 dag skolning under avtalstiden
•
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Berör inte gårdar som redan är i ekologisk produktion

Tema: åkergrödor/frilandsgrönsaker/ produktionsdjur eller utnyttjande av Råd2020
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Ekoförbindelse 2023
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• Under förbindelseperioden ska det odlas (minst 30 %) avsalugrödor på
förbindelsearealen
•

Också på djurgårdar

•

Beräknas på den areal som redan passerat omläggningsskedet

•

Ny ekologisk gård -> krav för 4 förbindelseåret

•

Andra gårdar: direkt från avtalets början

• Berör inte
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•

Växtodlingsgårdar var åtminstone 50% av produktionen far som foder till
ekohusdjursgård

•

Ekohusdjursgård var åtminstone 50% av produktionen av fodret far till gårdens egna
djur

•

Gårdar med frilandsodling
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Ekoförbindelse 2023
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Ersättning för ekologisk produktion

•

Växtproduktionsgårdar 160€/ha

•

Frilandsodling 590€/ha

•

Husdjursförhöjning 130€/ha/ 0,5 de

•

Förhöjning betalas till de hektar som uppfyller 0,5 de/ha

•

Högst till hela förbindelseareal

•

Tex. På gården finns det 50 de och 100 ha => ersättning för husdjursproduktion betalas ut till 100 ha
Eller

•

På gården finns det 20 de och 100 ha => ersättning för husdjursproduktion betalas ut till 40 ha

•

Betalas inte till miljösystemets naturvårdsåkrar och skyddszoner

18

28.1.2022 |

Kontaktuppgifter
• Ekologisk övervakning
• Eila Strang
• Kitty Enberg

• Förbindelsevillkor för ekologisk produktion
• Teija Nielsen

• E-post: luomu.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
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Tack
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