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Förbindelsernas gemensamma villkor
Miljöersättning och ekologisk produktioon
 Förbindelsen eller delar av den kan överföras tillsammans med åkerarealen

 Ingen återkrävning av den utbetalda ersättningen pga minskad
förbindelseareal om jordskiftet: 
- Överförs till en annan jordbrukare med ekoförbindelse, till en jordbrukare som inte har

en ekoförbindelse, ändringar på gården pga oöverstigliga hinder

 För areal som tas ur jordbruksanvändning, så återkrävs ersättningen

 Ökning av förbindelsearealen
- Till förbindelsen kan man det andra och tredje förbindelseåret foga max 5 ha 

konventionell åker. Det fjärde och femte året görs nytt femårigt avtal om man vill utöka
förbindelsearealen, om nya arealen är över 5 ha

- Om den tillfogade åkerarealen är mera än 5 hektar, kan man ingå ny förbindelse år
2017-2020, då är det inte möjligt att foga åkerarealen

- Areal som redan hos en annan odlare ingått i en ekoförbindelse kan fogas till
begränsningslöst



Ekologisk produktion

Allmänt om ersättningen för ekologisk produktion
 Ett eget skildt stödsystem(skilda stödtak)

 Kräver inte miljöersättningsförbindelse

 5-årigt förbindelseperiod, därefter årliga förbindelseförlägningar

 Stödberättigad  ersättningsberättigad, nya ersättningsberättigande
arealer
 Skiften som anmälts efter 2004 samt skiften som inte är anmälda till 

systemen förblir utan rätt till ersättning

 Under våren 2015 kunde man söka med ägoregleringsskiften. Också möjligt
för skiften som befriats från en förbindelse om att inte odlas och skiften som
övergår från en jordbukare som är äldre än 65 år och som inte ingått
förbindelse (info säkerställs under våren, så att säga efter förordningen har
publicerats; info på Mavis hemsida Mavi -> stöd och service-> 
miljöersättning)

 De förhandsifyllda uppgifterna skall kontrolleras och vid behov skall
ersättningsdugligheten sökas via pappersblanketten 102A



Ekologisk produktion

Allmänt om ersättningen för ekologisk produktion

 Två förbindelsetyper: ekologisk växtodlingsgård eller ekologisk
husdjursgård

 Arrendeavtal krävs inte mera för hela förbindelsperioden

 Två myndigheter
 Evira: kontrollsystemet för ekologisk produktion och ekologiska

produktionsgranskningarna

 Mavi: ekoförbindelsen och ersättningen för ekologisk produktion 



Ekologisk produktion

Ekoförbindelsens gemensamma villkor
 Förutsättning för ekoförbindelse (skall alltid uppfyllas)

 Aktiv jordbrukare

 Minimi åldersgräns

 Minst 5 hektar åkerareal som berättigar till ersättning ELLER minst 1 
hektar åkerareal som berättigar till ersättning och som årligen
används för odling av trädgårdsväxter. Med åkerareal avses areal vars
markanvändningsslag är åker

 Gården ska höra till kontrollsystemet för ekologisk produktion under
hela förbindelseperioden och följa komissionens ekoförordning
834/2007

 Krav på utbildning

 Första ekokontrollen ska ha utförts senast 15.6. första förbindelseåret
– gäller inte gårdar som redan är med



Ekologisk produktion

Förbindelsevillkor gemensamma för växtodlings-och 
husdjursgårdar

• Hela gården skall vara  i ekologisk produktion (höra till 
ekokontrollsystemet), undantag rörflen och växthusproduktion

• Ekologisk odling ska första förbindelseåret inledas på minst 5 
hektar eller 1 hektar för trädgårds-/frilandsväxter. Och alla 
skiften skall odlas ekologiskt från andra förbindelseåret 
(obs.parallellodling)

• Ersättningsdugliga skiften skall ingå i förbindelsen, undantag för 
rörflen och de skiften där det är svårt att producera 
avsalugrödor samt de åkrar som tas ur jordbruksproduktion 
under förbindelseperioden



Ekologisk produktion

Förbindelsevillkor gemensamma för växtodlings-och 
husdjursgårdar

• Rörflen får odlas som foder  anmäls som vall

• Gröngödslingsvall 
─ Ett enskilt åkerskifte kan odlas som gröngödslingsvall i högst tre år i följd

─ Hela förbindelsearealen kan odlas som gröngödslingsvall i högst två år 

─ Skiljer sig från miljörersättningen (3 år)

Bör anmälas som vallodling, utbetalas också miljöersättning

• Högst 25% av förbindelsearealn kan utgöras av trädesareal eller vall 
på naturvårdsåker. Om procentantalet är högre så utbetalas för 
trädes- eller vallodlingsarealen en ersättning som man får uträknat 
genom att dividera de övriga växtodlingsarealen med tre

• Tex trädesareal  50 % -> utbetalas ersättning för  66,67 % av 
förbindelsearealen



Ekologisk produktion

Den ekologiska produktionsförbindelsen för växtgårdar
• Villkor: Grundkurs i ekologiska odling 5 dagar eller motsvarande

utbildning (nya ekogårdar)

Villkor: Avsalugrödor

• Ekogårdar under förbindelseperioden: odling av avsalugrödor
på minst 30 % (kasvikoodit sit.ehdoissa)

• Nya ekogårdar: avsalugrödor på minst 30 % 4:e och 5:e året

• Avsalugrödor beöver man inte odla om
- det finns ett skriftligt samarbetsavtal med andra
ekohusdjursgårdar,  eller
- skörden används till största delen som foder för den egna
husdjursproduktionen
→ efter det 5.året måste gården producera avsalugrödor ELLER 
ansluta sig till kontrollsystemet för ekologisk husdjursproduktion



Ekologisk produktion

Den ekologiska produktionsförbindelsen för växtgårdar
• En ekoförbindelse kan ändras från växtproduktion till 

husdjursproduktion

• Ersättning för växtodlingsgrödor 160 e/hektar, betalas för hela 
förbindelsearealen

• Ersätttning för frilandsgrönsaker 600 e/hektar (kasvikoodit 
sit.ehdoissa)

• Ersättning betalas inte för:
─ Tillfälligt icke odlade områden

─ Åkrar för tranor, gäss och svanar. Inte heller skyddszoner, 
torvåkrar(i avtal) och miljöspecialstödsarealer



Ekologisk produktion

Den ekologiska produktionsförbindelsen för husdjursgårdar
 Villkor: Grundkurs i ekologiska odling och -husdjursproduktion

5 + 2 dagar (nya ekogårdar och -jordbrukare)

 I förbindelsen ingår också växtodlingen

 Inga krav på avsalugrödor

 Ekoförbindelse kan ändras från växtproduktion till 
husdjursproduktion, ersättningen behöver man inte betala tillbaka 



Ekologisk produktion

Den ekologiska produktionsförbindelsen för husdjursgårdar
• Minst 0,3 djurenheter ekologiskt uppfödda 

djur/förbindelsehektar

• Produktionsuppehåll kan beaktas (renovering av husdjurens 
produktionsbyggnader)

• En förbindelse kan ändras från växt- till husdjursproduktion

• Nöt, gris, får/lamm, get, anka, gäss

• Djurantalet beräknas 1.5.-31.12., och därefeter kalenderåsvis

• Djurantalet kontrolleras enligt register (undantag fjäderfjä)



Ekologisk produktion

Den ekologiska produktionsförbindelsen för husdjursgårdar
• Minst 0,3 djurenheter ekologiskt uppfödda 

djur/förbindelsehektar

• Produktionsuppehåll kan beaktas (renovering av husdjurens 
produktionsbyggnader)

• En förbindelse kan ändras från växt- till husdjursproduktion

• Nöt, gris, får/lamm, get, anka, kaniner, gäss

• Djurantalet beräknas 1.5.-31.12., och därefeter under 
kalenderåret

• Djurantalet kontrolleras enligt register (undantag fjäderfjä)



Ekologisk produktion

Den ekologiska produktionsförbindelsen för husdjursgårdar
• En förbindelse kan förlängas efter det 5.året, om gården senast det 

sista förbindelseåret säljer ekologiska husdjursprodukter

• Ersättning 160 + 134 = 294 e/hektar

• Ersättning betalas ut för frilandsgrönsaker 600 e/hektar (meddela 
växt)

• Ersättning betalas inte ut:
─ Jfr. växtodlingsgård

• Tidtabell för utbetalning
– På hösten ca 75% ersättning för växtodling

– På våren betalas ut ersättning för husdjursproduktion och den slutliga och andra 
raten för växtodlingen



Ekologisk produktion

Den ekologiska produktionsförbindelsen för odling av 
frilandsgrönsaker

• Gården kan ingå ekoförbindelser endast för de skift som man under 
förbindelsen planerar att odla frilandsgrönsaker

• Gårdens övriga skift kan förbli i konventionell produktion, 
minimiareal är då 5 hektar förbindelseskift eller 1 hektar i 
konternuelig odling av trädgårdsväxter

• I förbindelseskiftet kan man då odla frilandsväxter eller andra växter 
(obs. pararellodling)

• Ersättningen utbetalas 160 €/hektar/år, men

• 600 €/hektar/år för de skift där man odlar den i förbindelse villkoren 
nämnda frilandsgrönsakerna



Ekologisk produktion och övriga 
förbindelser
Ekogården kan ingå miljöförbindelse eller djurens

välbefinnandeförbindelse, men :

 Ekogåden kan inte välja:

 Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter

 För de djurarter för vilken odlaren ingått förbindelse om ekologisk
husdjursproduktion kan följande åtgärder inom ersättning för djurens
välbefinnande inte väljas: djurens betesgång eller rastning, förbättrande av de 

förhållanden under vilka suggor hålls, förbättrande av grisningsförhållande för suggor, 
ströade boxar för slaktsvin och avvanda grisar

 Till en gård som ingått ekoförbindelse betalas inte miljöersättning för skiften
som anmälts som gröngödslingsvallVid åtgärderna Placering av flytgödsel i 
åkermark eller Återanvändning av näringsämnen och organiskt material kan
man inte betala ersättning för spridning av sådana gödselfabrikat som är
förbjudna inom ekoproduktion.

 Befriade från förgröningskrav (valbart för ekoskiften)



Ekologisk produktion

Ansökan om ekoförbindelse
• Blankett 215, vilket samtidigt är första förbindelseårets

utbetalningsansökan

• Bilagor
– En lista på alla skiften som skall anslutas till förbindelsen(eller en kopia

på de förhandsifyllda uppgifterna). Man bör redogöra för bakgrunden till
de ersättningsdugliga skift som lämnas utanför förbindelseansökan

Enligt behov också
– Intyg på ekologiska grundutbildningen(ny gård)

– Ansökan till ekokontrollsystemet(ny gård)

– Skriftligt samarbetsavtal för foderproduktion

• En ekogård är automatiskt befriad från förgröningsstödets
villkor, men man skall anmäla vid ansökningen om man inte
önskar befrielse




