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Ekoersättning 2015- 2022 (allmänt)
Ekoersättningens förbindelsevillkor
- Ekoväxtodlingsförbindelse
- Ekohusdjurförbindelse

2

Ekoförbindelser 2015-2022

▪ Enligt Statsrådets förordning går nya
ekoförbindelser och tilläggsarealer att söka.

▪ Till förbindelsen kan man dessutom lägga till
skiften som fanns med i en ekoförbindelse i fjol.
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Informationstext för förbindelser och avtal

▪
▪

Fortsättningsåret för arealbaserade förbindelser och avtal är tillsatt pga
tekniska orsaker redan i detta skede för förbindelser och avtal som tar
slut.
Fastän fortsättningsåret syns i Vipu måste man trots det ansöka om
förlängning av förbindelsen/avtalet.
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Förlängningar av förbindelser och avtal

•

•

Miljöförbindelsen samt de
ekoförbindelser och miljöavtal
som ingicks 2015, 2016 och 2017
löper ut. En ettårig förlängning
kan sökas elektroniskt i
Viputjänsten.
Ansökan om fortsättningsår
kommer att se ut ungefär så här:
2022
2022
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Ekoförbindelser 1/2

•

•

De nya ekoförbindelserna kan sökas med blankett
215. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/lomakkeet/sv/215sv.pdf

Högst 5 ha tilläggsareal får fogas till en gammal
förbindelse, om mer än 5 ha måste en ny förbindelse
ingås. Om förbindelsearealen är mindre än 5 ha, kan
högst 1 ha fogas.
• Ägoregleringsarealer kan sökas som stöddugliga för
högst 5 ha/gård
-Areal som utgått ur förbindelsen kan inte ersättas med
nya skiften.
▪ Arealer som överförs från en annan ekoförbindelse
inkluderas automatiskt i förbindelsen (inte s.k.
tillskottsareal).
EM 8.4.2022
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Ekoförbindelser 2/2

▪ Förbindelsen kan överföras tillsammans med skiftena
med blankett 160. Också från en NTM-central till en
annan
→ Hela gården måste odlas enligt förbindelsevillkoren
→ Utbildningskravet måste uppfyllas före
överföringen.

•
•

Förbindelsetypen kan bytas – Djuren måste anmälas
till ekoövervakning senast 29.4. (år -22) annars 30.4.
I Vipu kan det 3-åriga övergångsskedet anmälas bara
för passande växter, dvs. om någon annan flerårig
växt än vall har anmälts.
7
EM 8.4.2022

EM 8.4.2022

8

Tillägareal under 5ha
Tillägsareal över 5ha
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▪

Ekoersättning
På listan över avsalugrödor har lagts till från år 2018

– Rädisa, sallat (lactuca-släktet), bladcikoria, fänkål,
grönkål, pepparrot, jordärtskocka, mangold,
kronärtskocka, koriander och växtlighet avsedd för
honungsproduktion
– Gäller också tidigare förbindelseår.

▪

Krav på avsalugrödor (korsgranskning)

– Förbindelsearealens avsalugrödor / summan av
förbindelsearealen = minst 30 % → ok
– Grödorna beaktas för de år som berörs av kravet (hela
förbindelseperioden eller 4:e och 5:e året)
– Livsmedelsverket.fi → Ekologisk produktion → krav på
avsalugrödor
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Ändring av ekoförbindelse

▪
▪
▪
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En ekoförbindelse kan ändras från växtproduktion till
husdjursproduktion och från husdjursproduktion till
växtproduktion – görs med blankett 215 senast 15.6.
Tillägg eller ändring av djurslagen i ekohusdjursförbindelsen görs också med blankett 215 senast 15.6.
Djuren anmäls till ekokontrollsystemet 29.4.2022 (år -22)
-kompletteringsblankett 1d
-första ekokontrollen görs senast 15.6.
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Ekoförbindelsevillkor 1

▪ Aktiv jordbrukare
▪ Minst 5 hektar åkerareal som berättigar till ersättning
eller minst 1 hektar åkerareal som berättigar till
ersättning och som årligen används for odling av
trädgårdsväxter.
Med åkerareal avses areal vars markanvändningsslag
är åker.
Ekologisk odling ska första förbindelseåret inledas på
minst 5 ha (eller 1 ha för trädgårds-/frilandsgrönsaker)
och alla skiften ska odlas ekologiskt från andra
förbindelseåret.
12
EM 8.4.2022

Ekoförbindelsevillkor 2

Grundkurs i ekologisk odling:
- för växtproduktion: 5 kursdagar eller motsvarande
utbildning
- för husdjursproduktion: 2 kursdagar
(totalt 5+2=7 dagar)

Undantag: Den som ansvarar för gårdens skötsel ska
uppfylla kravet.
EM 8.4.2022
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Ekoförbindelsevillkor 3

▪ En förbindelse ingås för gårdens alla

▪

ersättningsdugliga skiften.
Man kan lämna vissa skiften utanför (men de ska ändå
odlas ekologiskt):
-åkrar som tas ur jordbruksproduktion under förbindelseperioden
-steniga skiften där det är svårt att producera avsalugrödor
-skyddszoner
-specialmiljöstödsavtal för långvarig vallodling på torvåker,
främjande av naturens och landskapets mångfald, skötsel av
åkrar för tranor, gäss och svanar.

▪ Förbindelse kan ingås för en del av gården om en del
av gården odlas ekologiskt och där odlas
frilandsgrönsaker (bilaga 1).
EM 8.4.2022
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Ekoförbindelsevillkor

▪ En förbindelse kan ingås om en gård har konventionell
växthusproduktion men resten av gården odlas
ekologiskt och om det odlas andra sorter i växthus än
på friland och gården är uppdelad i produktionsenheter
enligt Livsmedelverkets anvisningar.

▪ Skiften med energirörflen kan inte ingå i förbindelsen
men rörflen får odlas ekologiskt eller konventionellt.

▪ I övriga fall ska en gårds alla jordbruksskiften odlas
EM 8.4.2022

ekologiskt och anmälas som sådana i stödansökan
(inklusive naturbeten, vårdbiotoper, tillfälligt icke odlad
areal osv…).
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Ekoförbindelsevillkor 4

▪ Gården ska höra till kontrollsystemet för ekologisk
▪

▪
▪
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produktion under hela förbindelseperioden(ansökan
till kontrollsystemet senast 30.4, (år -22 29.4.).
Första ekokontrollen ska ha utförts senast 15.6.
första förbindelseåret – gäller inte gårdar som redan
är med.
Beviljandet av ersättning for ekologisk produktion
förutsätter att tvärvillkoren och ”nitratförordningen”
följs.
Får använda högst 325 kg fosfor per hektar åker/5 år.
Vid gödsling av trädgårdsväxter får högst 560 kg
fosfor användas per hektar åker/5 år – har man
miljöförbindelse ska man följa de kraven!
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Ekoförbindelsevillkor 5

▪ Ersättning för ekologisk produktion kan betalas för
ersättningsberättigande arealer som ingår i en
ekoförbindelse och som årligen uppgetts i stödansökan.

▪ Ersättning betalas för de förbindelseskiften som anmäls

▪
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vara i ekologisk produktion eller i 1-3. årets
omläggningsskede.
I ersättning för ekologisk produktion betalas 160 euro
per hektar för förbindelseskiftena. För jordbrukare som
ingått förbindelse om ekologisk husdjursproduktion
betalas i ersättning 294 euro per hektar (160+134). För
skiften där man odlar frilandsgrönsaker betalas 600 euro
per hektar på de arealer som frilandsgrönsaker odlas på.
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Ekoförbindelsevillkor 6

▪ Under förbindelseperioden ska det i genomsnitt odlas
▪

minst 30 % avsalugrödor på förbindelsearealen.
Krav med ”deadline” räknas alltid utifrån den ursprungliga
förbindelsen, även om en ny förbindelse ingås på basis av
tillskottsarealer.

-för nya ekogårdar under 4:e och 5:e förbindelseåret

▪ Kravet på avsalugrödor gäller inte förbindelse om
ekologisk husdjursproduktion eller en förbindelse för en
del av gården för odling av frilandsgrönsaker.
EM 8.4.2022
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Ekoförbindelsevillkor 7
Undantag från kravet på avsalugrödor:
-skörden har till största delen använts som foder för den
egna konventionella boskapen (över 50%) under de första
5 åren.
En gård berörs av krav på avsalugrödor från och med
2022, om en förbindelse om ekologisk växtproduktion
började gälla för gården 2017, men husdjursproduktionen
bedrivs konventionellt. Gården berörs av kravet fastän
den förbindelse som gården ingick 2017 skulle ha ersatts
med en ny förbindelse på grund av tilläggsareal.
EM 8.4.2022
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Ekoförbindelsevillkor 8
Ekoförbindelse/konventionella djur:
Om en gård som ingått förbindelse om ekologisk
produktion inte uppfyller kravet på avsalugrödor på
grund av att skörden används till foder för gårdens
konventionella boskap kan förbindelsen inte förlängas
då den går ut (efter de första 5 åren):
om inte djuren läggs om till ekologisk produktion
eller
om gården inte odlar avsalugrodor på det sätt som
förbindelsen förutsätter.

EM 8.4.2022
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Undantag från kravet på avsalugrödor:
-skörden används som foder för andra gårdars ekohusdjur
(ekohusdjurförbindelse)
-skriftligt samarbetsavtal, kontrolleras av NTM-centralen
Om ett samarbetsavtal ingåtts om foderproduktion måste
samarbetet ske också i praktiken: det ska gå att verifiera t.ex. i
ekobokförigen.
OBS!
Hö som gården odlar och säljer är inte godkänt som en
avsalugröda. Bara odling av nedan nämnda fröväxter godkänns
som avsalugröda:
Övervakad produktion av följande fröväxter: klöver, engelskt rajgras,
italienskt
rajgras, rörsvingel, timotej, ängssvingel.
21
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Förbindelsevillkor
Ersättning för ekologisk produktion betalas inte för:
▪ rörflen i energiproduktionssyfte
▪ trädgårdsland
▪ permanenta växthusarealer
▪ tillfälligt icke odlade områden
▪ icke odlad åkerareal
▪ skyddszoner
▪ åkrar för tranor, gäss och svanar
▪ våtmarker
▪ främjande av naturens och landskapets mångfald
▪ långvarig vallodling på torvåker
EM 8.4.2022
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Ekohusdjursförbindelse
EM 8.4.2022
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Ekohusdjursförbindelse 1

▪ En förbindelse om ekologisk husdjursproduktion
förutsätter att gården har minst 0,3 djurenheter
ekologiskt uppfödda djur per förbindelsehektar.

▪ Djurantalet beräknas som det genomsnittliga
▪

djurantalet under kalenderåret eller från början av
förbindelseåret (1.5) till utgången av kalenderåret i
fråga.
Djurantal behöver anmälas endast i fråga om fjäderfä.
För de andra djurslagens del kontrollerar förvaltningen
automatiskt djurantalet när djurslaget har anmälts till
förbindelsen.

EM 8.4.2022
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Ekohusdjursförbindelse 2
En förbindelse om ekologisk husdjursproduktion kan
förlängas när förbindelsen går ut, om gårdsbruksenheten
senast det sista förbindelseåret (senast 30.4, år -22 29.4)
producerar ekologiska husdjursprodukter
eller
levande ekologiskt uppfödda husdjur för försäljning -De gårdar som ingick förbindelse som husdjursgård 2017
ska lämna in ett kvitto på djur som sålts under
förbindelseperioden (senast 30.4.2022) om inget kvitto har
lämnats in tidigare.
Kvitto till NTM-centralen eller via Vipu.

Om jordbrukaren ingår en ny förbindelse på basis av tilläggsarealer
kommer den ovan nämnda tidsfristen ändå att fastställas på basis av
den ursprungliga förbindelsen.
EM 8.4.2022
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Ekohusdjursförbindelse 3

▪ En ekoförbindelse kan ändras från växtproduktion till
husdjursproduktion och från husdjursproduktion till
växtproduktion.

▪ Produktionsuppehåll ska anmälas.
▪ Djuren och produktionsbyggnader skall vara i
stödsökandens besittning.

EM 8.4.2022
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Ekohusdjursförbindelse/djurens välbefinnande
För de djurarter för vilken odlaren ingått förbindelse om
ekologisk husdjursproduktion kan följande åtgärder
inom ersättningen för djurens välbefinnande inte väljas:
▪ Betesgång under betesperioden och rastning utanför
betesperioden för nötkreatur.
▪ långvarigare betesgång för nötkreatur under
betesperioden.
▪ utevistelse for sinsuggor och gyltor.
▪ förbättrande av de förhållanden under vilka suggor
och gyltor hålls.
EM 8.4.2022
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Ekohusdjursförbindelse/djurens välbefinnande

▪ förbättrade grisningsförhållanden för sinsuggor och
▪
▪

▪

EM 8.4.2022

gyltor.
ströspridning i avvanda smågrisars och slaktsvins
boxar.
betesgång under betesperioden och rastning utanför
betesperioden för får och getter.
långvarigare betesgång under betesperioden för får
och getter.
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Förbindelsevillkor/allmänt

▪ Högst 25 % av förbindelsearealen kan utgöras av
trädesareal eller vall på naturvårdsåker (annars
begränsas ersättningen.

▪ Hela förbindelsearealen kan odlas som
gröngödslingsvall i högst två år.

▪ Ett enskilt åkerskifte kan odlas som gröngödslingsvall
▪
EM 8.4.2022

i högst tre år i följd.
Gröngödslingsarealerna ska anmälas som
gröngödsling i ansökan.
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Ekoförbindelse/miljöersättning

▪ För åkerskiften som omfattas av ekoförbindelse kan

odlaren inte välja miljöersättningens åtgärd ”alternativt
växtskydd för trädgårdsväxter”.

▪ Till en gård som ingått ekoförbindelse betalas inte
miljöersättning för skiften som anmälts som
gröngödslingsvall.

EM 8.4.2022
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Repetition och riktlinjer

▪ Ifall besittningen av ett skifte ändras får man behålla
den utbetalda ersättningen om odlingen sker
ekologiskt fram till våren efter ansökningsåret.

▪ Ifall ett samarbetsavtal om foderproduktion ingåtts
måste samarbetet ske också i praktiken: det ska gå
att verifiera t.ex. i ekobokförigen.
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Förbindelsevillkor/ändringar i förbindelsen

▪ Förbindelseareal kan under förbindelseperioden utan

påföljder överföras till en annan jordbrukare som har en
ekoförbindelse eller till en jordbrukare som inte har en
ekoförbindelse

-En jordbrukare är inte ansvarig om ett basskifte förlorar sin rätt till
ersättning efter att besittningsöverföring har skett. Den ersättning som
betalats för arealen återkrävs då inte av den föregående jordbrukaren
som ingått förbindelsen.

▪ För areal som ingår i ekoförbindelsen men är icke odlat
eller som tas ur jordbruksanvändning, återkrävs
ersättningen.

EM 8.4.2022
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Förbindelsevillkor/ändringar i förbindelsen

▪ Överföring av en förbindelse (blk 160) ska sökas inom
▪

▪

EM 8.4.2022

15 arbetsdagar från det att ägande- eller
besittningsrätten till det område som är föremål för
överföringen har överförts.
Vid överföring ska mottagaren av förbindelsen, innan
förbindelsen överförs, uppfylla de förutsättningar som
fastställts för aktörer som ingår förbindelse (t.ex.
utbildning).
En förbindelse förfaller om den ersättningsberättigande
arealen till följd av överföring av förbindelse eller en del
av en förbindelse sjunker under den minimiareal som
krävs (inget återkrav) blk 474.
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Förbindelsevillkor

▪ Om en jordbrukare frånträder förbindelsen före
förbindelseperiodens utgång återkrävs den utbetalda
ersättningen (om det inte är fråga om force majoure eller
oöverstigligt hinder) – också om man inte söker den
årliga utbetalningen!

▪ En ekogård är automatiskt befriad från

förgröningsstödets villkor – förgröningskraven gäller
skiften som odlas konventionellt (anmälts som sådana).
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Anmälan om omläggningsskede

▪ Omläggningsperioden börjar först på
anslutningsdagen. Anslutningsdagen är den dag då
aktörens ansökan kommer fram till NTM-centralen.
Anmäl jordbruksskiftets situation som:
▪ 1 = omläggningsskedets första år
▪ 2 = omläggningsskedets andra år
▪ 3 = omläggningsskedets tredje år (kontroll i Vipu)
▪ 4 = skiftet är i ekologisk odling
▪ 5 = jordbruksskifte som enligt odlingsplanen ska övergå
till ekologisk odling, men som tills vidare odlas
konventionellt
▪ 9 = permanent i konventionell odling
EM 8.4.2022
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Framtidens mål inom ekologisk odling
•

•
•
•

•

Målet är att man inom EU-området
har 25 % av arealen i ekologisk
odling år 2030
Målet för Finlands del är 20 % av
odlingsarealen som ekologisk år
2027 (ca 14 % i nuläget)
Ökning av husdjursproduktion

Ökning av grönsaksprodiuktion på
friland
Från och med 2023 kommer
utveckande av eko att stödas som
en del av EU:s gemensamma
stödpolitik (CAP27)
EM 8.4.2022
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Utkastet till CAP-planen
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EKOERSÄTTNING 2023
Krav på avsalugrödor för alla, men ekologiska
djurhållningsgårdar och deras samarbetsgårdar befrias på
vissa villkor:

-

Minst 50 % av växtodlingsgårdens skörd används som foder för
andra gårdars ekohusdjur (ekohusdjurförbindelse)

-

Minst 50 % av växtodligsgårdets skörd används som foder till
egna ekohusdjur
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Kravet på avsalugrödor gäller inte areal i övergångsfas.
Åkrarna får vara ekologiska och djuren konventionella
Vid avtal om frilandsgrönsaker ska växelbruk påvisas.
Trädgårdsärt tas bort från listan över frilandsgrönsaker
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EKOERSÄTTNING 2023
Grundkurs i ekologisk odling:
- för växtproduktion: 5 kursdagar eller motsvarande utbildning
- för husdjursproduktion: 2 kursdagar
(totalt 5+2 =7 dagar)
→ Nytt: 1 skolningsdag inom förbindelseåren.
Innehållet: produktionsdjur, frilandsgrönsaker, åkergrödor eller
användning av RÅD 2030
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EKOERSÄTTNING 2023
Stödnivåer:
- Ekologisk produktion 160 €/ ha
- Husdjursproduktion 130 €/ha, min 0,5 de/ha. Betalning för
så många hektar som det finns förbindelseareal för 0,5
de/ha.
-Frilandsgrönsaker 590 €/ ha
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TACK !

esme.manns@ely-keskus.fi
0295 021 101/0504370063
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Bild Esme Manns
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