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Omläggning till ekologisk produktion 2020 
Se Livsmedelsverket hemsida, www.ruokavirasto.fi och ekologisk produktion för villkor och 
blanketter. Kontrollera alltid Livsmedelsverkets förbindelsevillkor för ekologisk produktion 
samt blankett 215 med bilagor samt anslutning till ekokontrollen innan ansökan. 

Den nya programperioden, som startar inom några år, kommer att påverka nuvarande 
ekoförbindelser. Det är öppet hur och därför kan slutdatum för förbindelsen ändra senare. 

 

Ekoförbindelsen och anslutning till ekokontrollen 2020 
• Ekoersättningen är 160 euro/ha, ekofrilandsgrönsaker 600 euro/ha 
• Aktiv jordbrukare, ingen åldersgräns 
• Femårig förbindelse – startar 1.5. 2020 och tar slut 30.4.2025 

1. Fr.o.m. 1.5 sköts alla omläggningsskiften enligt ekologiska principer. 
2. Senast 15.6.2020 skall ansökan in på pappersblankett 215 + bilagor till NTM-

centralen. 
• Man kan göra en separat ekoförbindelse på areal där ekofrilandsgrönsaker odlas.  
• Minsta åkerareal är 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha 
• Åkern ska vara ersättningsberättigande. 
• Omläggningen görs antingen 

1. Allt på en gång växtsäsongen 2020  
2. Under 2 växtsäsonger - 2020 och 2021 

• 5 dagars utbildning (ekogrundkurs) skall vara verkställd. 
• Avsalugrödor ett krav: minst 30 % av förbindelsearealen (senast 4:de och 5:te året) – 

finns undantag. 
• Man måste iaktta de produktionsvillkor för ekologisk växtproduktion som fastställts i 

rådets förordning (834/2007) och höra till ekokontrollsystemet. Ny ekoförordning 
kommer i kraft 1.1.2021. 

1. Senast 30.4.2020 skall ansökan (Ruokavirasto bl. 1 och 1A) + bilagor finnas vid 
NTM-centralen för anslutning till ekokontrollsystemet. 

• Ekogården är befriad från förgröningsstödets krav 
1. Behöver inte beakta 2-grödors regeln 
2. Man får ersättning för växttäcke vintertid också oavsett hur mycket vall man 

odlar. 
3. Om man lägger om på två år är den konventionella arealen underställd 

förgröningsstödets krav. 
• Hela gårdens areal odlas ekologiskt, oavsett om man får ekostöd eller inte för skiftet 

(undantag om man har förbindelse för odling av ekofrilandsgrönsaker på en del av 
gårdens areal).  
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• Ekoersättningen betalas ut för ett skifte, som både är med i ekoförbindelsen och 
anmäls i ekologisk produktion eller i omläggning vid jordbruksskiftesuppgifterna i 
huvudstödsansökan.  
 

• Om hela gården odlas ekologiskt, ska alla skiften anmälas som ekologisk eller 
omläggning, oavsett om skiftet är ersättningsberättigad eller inte samt oavsett om 
skiftet är med eller inte i ekoförbindelsen. Gäller också skiften som har miljöavtal och 
t.ex. ekodjur betar skiftet. 
 

Förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och anslutning till ekokontrollen 2020 
• Stödnivå 134 €/ha (utöver stödet för ekologisk åkerproduktion 160 €/ha) 
• Femårig förbindelse 1.5.2020-30.4.2025. 

1. Fr.o.m. 1.5. 2020 sköts hela gården enligt ekologiska principer. Allt skall vara 
färdigt byggt och i skick enligt de ekologiska produktionsvillkoren.  

2. Senast 15.6.2020 skall ansökan in på pappersblankett 215 + bilagor till NTM-
centralen.  

• Aktiv jordbrukare, ingen åldersgräns  
• Minsta åkerareal 5 ha, för trädgårdsväxter 1 ha 
• Åkern ska vara ersättningsberättigande. 
• Gården ska hålla minst 0,3 de husdjur/ha (nötkreatur, får, getter, svin, höns, gäss, ankor) 
• Man måste iaktta de produktionsvillkor för ekologisk växtproduktion och ekologisk 

husdjursproduktion som fastställts i rådets förordning (834/2007) och höra till 
kontrollsystemet också i fråga om det djurslag som föds upp ekologiskt. En ny 
ekoförordning träder i kraft 1.1.2021. 

1. Senast 30.4.2020 skall ansökan (Ruokavirasto bl. 1, 1A och 1D) + bilagor finnas 
vid NTM-centralen för anslutning till ekokontrollsystemet. 

• 2 dagars ekodjurutbildning (total 7 dagar: grund- + djurkurs) skall vara verkställd. 
• Under det sista förbindelseåret ska man producera ekohusdjursprodukter eller 

ekologiska djur för försäljning. 


