Ersättning för ekologisk produktion



























Två förbindelsetyper – en för växtodlingsgård och en för husdjursgård – femårig förbindelse
Minimiareal för förbindelse är 5 ha ersättningsberättigande åker eller 1 ha trädgårdsväxter (varje
år) på ersättningsberättigande åker - ersättningsberättigande skiften är samma som för
miljöersättning
Växtproduktion 160 euro/ha och för frilandsgrönsaker 600 euro/ha för den areal som
frilandsgrönsaker odlas på
Djurproduktion 134 euro/ha om man har minst 0,3 de/ha, totalt 294 euro/ha med växtproduktion
medräknat - djuren som kan räknas in i djurtätheten är nötkreatur, svin, getter, får och fjäderfä
Alla ekoavtal upphör – ansökan om ny förbindelse senast 30.4. till NTM-centralen på
pappersblankett
Inga arrendekontrakt, ingen växtföljdsplan lämnas in
Kräver inte miljöersättningsförbindelse
Intyg över 5-dagars ekogrundkurs bifogas ansökan om man inte har ett avtal enligt
programperioden 2007-2013 och intyg över 2-dagars ekohusdjurskurs bifogas ansökan, om man
söker om förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och inte har ett avtal för ekologisk
husdjursproduktion enligt programperioden 2007-2013
För en sammanslutning ska den person som ansvarar för gårdens skötsel ha utbildningen och vara
delaktig i gården
Man ska vara med i kontrollsystemet för ekologisk produktion eller ansöka om anslutning senast
30.4.2015
I ansökan om ekoförbindelse som gäller växtodlingsgård ska man välja ett av dessa alternativ:
o man följer kravet på 30 % avsalugrödor
o man har ett skriftligt samarbetsavtal om foderproduktion med en gård som ingått
förbindelse om ekologisk husdjursproduktion– detta avtal bifogas ansökan
o skörden används i huvudsak som foder till gårdens egna konventionella djur
 En förbindelse kan förlängas om gårdens konventionella djur läggs om till eko eller
om gården börjar iaktta kravet på avsalugrödor
Avsalugrödor ska odlas i medeltal på 30% av förbindelsearealen under förbindelseperioden
o En ny ekogård ska odla avsalugrödor i medeltal på 30% av förbindelsearealen under fjärde
och femte förbindelseåret
 Om en ny ekogård ingått ekoavtal 2013 ska avsalugrödor odlas med början från
2016 och 2017 (p.g.a. övergångsbestämmelse)
 Om en ny ekogård ingått ekoavtal 2014 ska avsalugrödor odlas med början från
2017 och 2018 (p.g.a. övergångsbestämmelse)
Möjligt att göra en förbindelse för en del av gården om man odlar frilandsgrönsaker ekologiskt men
en del av gården odlas konventionellt
Ett skifte kan vara gröngödslingsvall 3 år i följd, men hela förbindelsearealen högst 2 år i följd
Trädor och naturvårdsåkrar med vall kan utgöra högst 25 % - samma som för LFA
Areal från en ekoförbindelse kan överföras till en annan odlares ekoförbindelse
Tilläggsareal (som inte ingår i någons ekoförbindelse)
o Det andra och tredje förbindelseåret kan förbindelsen utökas med max. 5 ha
o Om man har mera tilläggsareal gör man en ny femårig förbindelse
Om man under förbindelseperioden ingår en ny förbindelse p.g.a. tilläggsarealer, måste
avsalugrödor odlas enligt den tidigare förbindelsens tidtabell
Skiften kan utan återkrav avföras från förbindelsen till en annan jordbrukare
o Den föregående jordbrukaren ansvarar inte för vad följande gör
Arealer som tas ur jordbruksanvändning leder till återkrav
Om arealen minskar under minimiarealen förfaller förbindelsen men ersättningen återkrävs inte

















Man kan lämna skiften utanför förbindelsen om det på dem är svårt att producera avsalugrödor
(motiveras i ansökan): Skyddszoner, tran-, gäss- och svanåkrar, avtal om långvarig vallodling på
torvmark, avtal om naturens mångfald, steniga åkrar, avlägset belägna kärråkrar
Förbindelsearealen måste läggas om till ekoodling under de 2 första förbindelseåren (gäller nya
ekogårdar)
Ersättning betalas för ett skifte som både är med i förbindelsen om ekologisk produktion och
anmäls i skiftesuppgifterna att vara i övergångsskede till ekologisk odling eller i ekologisk odling
Om hela gården odlas ekologiskt, ska alla skiften anmälas som sådana oavsett om de är med i
förbindelsen eller inte
En ekogård är automatiskt befriad från förgröningsstödets krav på basis av ekologisk odling (men
får förgröningsstödet)
o Om man inte vill vara befriad måste man uppge det i huvudstödsansökan
o Förgröningsstödets krav måste iakttas på skiften som odlas (anmäls som) konventionellt
En husdjursförbindelse ändras till en växtförbindelse om gränsen 0,3 de/förbindelsehektar
underskrids. Följande år kan man ansöka om ändring till djurförbindelse
Djurslag får bytas, räkningen börjar när djurslaget har anmälts till ekokontrollen och produktionskontrollen är godkänd
En förbindelse om ekologisk husdjursproduktion kan förlängas om gården har producerat
husdjursprodukter eller levande ekodjur till försäljning senast det sista förbindelseåret
Ersättning betalas inte för följande skiften även om de ingår i ekoförbindelsen:
o tillfälligt icke odlat, växthusarealer, skyddszoner, tran-, svan- och gässåkrar, och
miljöspecialstödsavtalsareal enligt programperioden 2007-2013 som gäller 1)anläggning
och skötsel av skyddszon, 2) skötsel av mångfunktionell våtmark, 3) främjande av naturens
och landskapets mångfald
 Varför ta med dessa i förbindelsen? Om man annars har svårt att komma upp till
minimiarealen
 Varför lämna bort dessa från förbindelsen? Om man har svårt att komma upp till
0,3 de/förbindelsehektar
Om man har ekoförbindelse kan man i miljöersättningen inte välja skiftesvisa åtgärden:
o alternativt växtskydd för trädgårdsväxter.
Man kan anmäla ett skifte som gröngödslingsvall men man får ingen miljöersättning på skiftet (men
nog ekoersättning)
Om man har förbindelse om ekologisk husdjursproduktion kan man inte för samma djurslag välja
följande åtgärder i djurens välbefinnande:
o betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur,
o långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur,
o utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor,
o främjande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls,
o främjande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor,
o ströade boxar för avvanda smågrisar och slaktsvin,
o betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter,
o långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter.
o utomhusvistelse för höns och kalkoner.
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