
Ekologisk produktion

 Ekokontrollen (Evira)

 Ekoförbindelse (Mavi)

Båda administreras av NTM-centralen

Ansökningar skickas till NTM-centralen



Kontaktuppgifter Österbottens NTM-central

Vasa:

Jan Flemming (ekokontrollen)
050 312 8544

jan.flemming@ntm-centralen.fi

Tomas Räfså (ekokontrollen)
050 312 8624

tomas.rafsa@ntm-centralen.fi

Ulrika Granfors (ekoförbindelser)
050 312 8681

ulrika.granfors@ntm-centralen.fi

Karleby:

Lars Björkgård (ekoförbindelser, ekokontrollen)
0295 028 540

lars.bjorkgard@ntm-centralen.fi
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Eko-förbindelser 2018



-Möjligt att söka nya ekoförbindelser 2018

-Möjligt att foga tillägsarealer (även under 5ha) till alla 

förbindelser.

-Intyg över 5 dagars skolning innan förbindelsen görs samt

anslutning till ekokontrollen senast 30.4

- Tvärvillkorskraven och miljöstödskraven omfattar även

ekologisk produktion.



Krav på avsalugrödor

Avsalugrödor från minst 30% av förbindelsearealen

fr.o.m. 4: och 5:e förbindelseåret.

Ifall arealen varit i ekologisk produktion sedan tidigare

ska motsvarande minst 30% avsalugrödor produceras redan

första förbindelseåret.

I de fall att största delen av skörden används som foder till

den egna boskapen (gäller även konventionell boskap)kan

avsalukravet frångås.

Även i de fall att gården har ett skriftligt avtal med annan 

ekologisk odlare som tar emot och använder skörden till sina

ekologiska djur kan avsalukravet frångås.



Ekologisk husdjursproduktion

En förbindelse om ekologisk produktion kan ändras till

förbindelse om ekologisk husdjursproduktion förutsatt att

villkoren för denna uppfylls.

Ersättningen betalas ut fr.o.m. följande förbindelseår.

För ekologisk husdjursproduktion krävs att även djuren är

anslutna till kontrollsystemet.

Minst 0,3 djurenheter ekologiskt uppfödda djur per 

förbindelsehektar.

Två ytterligare skolningsdagar krävs (5+2)dagar



Ersättningar år 2018

- Ekologisk växtproduktion 160€/ha

(Arealer med frilandsgrönsaker 600€/ha)

-Ekologisk husdjursproduktion 294€/ha

(160€ + 134€) 

-Ersättning ska sökas årligen i elektroniska

ansökningstjänsten med blankett 101B.



En del av förbindelsearealen (skiften) kan utan

påföljder överföras till en annan jordbrukare utan

påföljder under förbindelseperioden.

Skiften som tas ur jordbruksanvändning eller

konstateras som icke odlade förlorar sin ersättning

och blir föremål för återkrav.

Det är möjligt att göra en överföring av förbindelsen

till en annan odlare förutsatt att mottagaren

uppfyller kraven (kom ihåg skolningsintyg)

Inga återkrav i de fall att hela förbindelsearealen

övergår till annan odlare ( även konventionell)



Dokument till NTM-centralen senast 15.6.2018:

-Blankett 215 (Även om eventuella ändringar i befintliga förbindelser)

-Skolningsintyg (5+2 dagar)

-Undertecknad skiftesbilaga

-Eventuella samarbetsavtal

Österbottens NTM-central Besöksadress Wolffskavägen 35 B, vån. 5

PB 131, 65101 Vasa



Ekokontrollen



Anmälan till ekokontrollen

 Ansökan till NTM-centralen senast 30.4.2018

 Ekokontrollblankett 1 och kompletteringsblankett

beroende på produktionsinriktning, t.ex. 1d för 

djurproduktion

 Bilagor, t.ex.: 

 Ekoplan, växtföljdsplan, gödslingsplan, djurskötselplan, 

planritning av produktionsbyggnader och rastgårdar, 

samarbetsavtal m.m.
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Ekokontrollen
 Begynnelsegranskning utförs senast 15.6.2018

- Alla skiften kontrolleras

- Kontrollmätning av produktionsbyggnader

- Går igenom skiftesanteckningar, ekoplanen, djurskötselplan, 
lagerbokföring, utfodringsanteckningar mm.

- Områden som hör till djurproduktionen kontrolleras

- Gårdens konventionella djur?

 Efter godkänd begynnelsegranskning 

- Beslut (anmälan)

- Ekointyg

- Ekoregisternummer

- Kopia på protokollen



Viktigt att komma ihåg…

 Anslutning till ekokontrollen före man anskaffar ekodjur

 Anskaffa konventionella djur före anslutning till
ekokontrollen?  Begränsningar träder ikraft då man
ansluter sig till ekokontrollen

 Övergång till ekologisk produktion på 24 månaders regeln
eller övergångsperiod enligt djurslag?

- 24 månaders regeln = undantag för utfodring

(OBS! får bara köpa in ekologiskt foder)



Viktigt att komma ihåg…

Anmäl förändringar till NTM-centralen

 Ny produktionsbyggnad

 Generationsväxling

 Vissa underleverantörsavtal

 Utträde ur ekokontrollen

 Ekokontrollblankett 10



Viktigt att komma ihåg…

 Konventionella djur skall hållas åtskilt från ekologiska djur

- Betesmarker

- Produktionsbyggnader

 Lagerbokföring: har man konventionella djur som utfodras med t.ex. 

konventionell spannmål  skall inkluderas i lagerbokföringen



Viktigt att komma ihåg…
Skogsbeten, naturbeten mm.

 Alla områden som djuren använder skall omfattas av ekokontrollen
fast de är utanför stödsystemet

 Rekommendation: rita basskiften av alla betesmarker utanför

stödsystemet och anmäl basskiftet i stödansökan

t.ex. skogsbete

 Förkortning av omläggningstiden?



Nytt från Mavi 20.3.2018

 Ekogårdar skall anmäla gröngödslingsvall i stödansökan om syftet är

att endast använda vallen som gröngödsling

 OBS! Gamla vallar får inte anmälas som gröngödslingsvall



REPETITION UTSÄDE

 Måste använda ekologiskt utsäde!!

Finns undantag gällande konventionellt utsäde 

Om det inte finns tillgång på ekologiskt utsäde av vissa sorter eller
växtslag

1. Eviras allmänna tillstånd

2. Söka tillstånd från NTM-centralen

 Kontrollera ALLTID på Eviras hemsida situationen före utsäde reserveras
om det gäller konventionellt utsäde!!!

 Säkerställ även om användning OK då det gäller gammalt
konventionellt utsäde i lager!!



Kom ihåg Råd 2020

 Hjälp med ansökan till ekokontrollen samt de flesta

tillhörande planer

 Kontakta t.ex. ProAgria

 7000€/gård för rådgivning



Miljöavtal

Icke-produktiva investeringar



Miljöavtal som kan sökas 2018

 Skötsel av våtmarker

 Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet

 Avtal om odling av ursprungsväxter

 Uppfödning av lantraser – kan inte sökas 2018!

 Endast utökning av djurmängd i befintligt avtal möjligt år 

2018



Miljöavtal

 Stödtagare kan vara en aktiv jordbrukare, en förening eller 

en vattenrättslig sammanslutning (avtal om skötsel av 

våtmark)

 Att ingå ett miljöavtal förutsätter inte en miljöförbindelse, 

men gården måste iaktta förbindelsens grundnivå och 

minimivillkor.

 Avtalstid 5 år

 Minimiavtalsareal 0,3 ha

 Det minsta skifte som avtal kan ingås för är 0,05 ha. 

 Avtalsperioden och -året inleds 1.5 eller 



Skötsel av våtmarker

 Avtal om skötsel av våtmark kan ingås för följande områden:

 Våtmark som har anlagts med stöd för icke-produktiva 

investeringar 

 Befintlig våtmark som har anlagts med annan 

finansiering och som uppfyller villkoren för icke-

produktiva investeringar

 Översvämningsäng eller mindre våtmark som omfattats 

av ett gammalt avtal om främjande av naturens 

mångfald

− Område som har omfattats av ett gammalt avtal om 

skötsel av våtmark, sedimenteringsbassäng eller 

mångfunktionell våtmark



Skötsel av våtmarker

 Avtal om skötsel av våtmark kan också ingås för följande 

områden:

− En areal som upptas av en fåra som återställts i 

naturenligt skick och där skötselåtgärder vidtas samt 

kantområden som är tillräckliga med hänsyn till skötseln

− Ett miljöavtal kan också ingås i fråga om anläggande 

och skötsel av små våtmarker, bottendammar och 

översvämningsområden. 

 De årliga skötselåtgärderna för sedimenteringsbassänger, 

våtmarker och översvämningsängar omfattar bl.a. 

avlägsnande av slam, skötsel av dammar samt slåtter och 

bortförande av växtlighet från våtmarker och kantområden.



Avtal om skötsel av jordbruksnaturens 

mångfald och landskapet

 Avtal kan ingås för följande områden:

− Vårdbiotoper

− Naturbeten

− Åkerholmar (högst 1 ha)

− Fornminnen i jordbruksmiljön

− Åkerkantzoner med stor biologisk mångfald eller stort 

landskapsvärde samt kantzoner mellan åker och väg 

eller åker och vattendrag 

- i genomsnitt 20 m bred, högst 40 m



Miljöavtal

Ett miljöavtal förutsätter bl.a.:

 En plan för skötseln av området och en plankarta

 Arrendeavtal som täcker hela avtalsperioden

 Skötseldagbok (om det funnits ett avtal på området 

tidigare)

 Eventuellt ett avtal om betesgång



Betalning för miljöavtal och 

ersättningsnivåer

 Betalning på grundval av miljöavtal ska sökas årligen hos 

kommunen, senast 15.6 i samband med den samlade 

stödansökan

 Registrerade föreningar ansöker om utbetalning hos NTM-

centralen senast 15.6

 Stödnivåer:

 Skötsel av våtmarker: 450€/ha/år

 Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet 

450€/ha/år men för nationellt eller regionalt värdefulla 

vårdbiotoper 600€/ha/år



Avtal om odling av ursprungsväxter

 För kostnader som uppstår av upprätthållande av lantsorter

eller hotade gamla handelssorter av vall- och foderväxter, 

stråsäd, rotfrukter, utsädespotatis, olje- och fiberväxter samt 

grönsaker. 

 Jordbrukaren ska på gårdsbruksenheten lagra och förvara 

en sådan mängd såningsdugligt utsäde av ursprungsväxten 

som motsvarar åtminstone två års utsädesbehov. 



Avtal om odling av ursprungsväxter

 Stödtagare kan vara en jordbrukare som odlar en sort som 

godkänts som ursprungsort i Finlands nationella sortlista. 

 Jämnstor ersättning för upprätthållande under fem år 

400 €/växtsort/år



Kontaktuppgifter

Vasa:

Dennis Jakobsson (våtmarker, lantraser)

0295 016 499

Dennis.jakobsson@ntm-centralen.fi

Barbro Lundström (jordbruksnaturens mångfald och landskap, vårdbiotoper, 

naturbeten)
0295 028 589

barbro.lundstrom@ntm-centralen.fi

Karleby:

Lars Björkgård (avtal, förbindelser, ekokontroll)
0295 028 540

lars.bjorkgard@ntm-centralen.fi
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TACK FÖR VISAT INTRESSE!

 Tag gärna kontakt och diskutera


