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Målsättningar (1/3)

• Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser såsom

vatten, mark och luft

• Skyddet av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna främjas

och livsmiljöer och landskap bevaras

• Stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den samt hållbar

energi främjas

• Öka produktionen av ekologiskt producerad råvara för att tillgodose efter-

frågan på ekologiska produkter
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Målsättningar (2/3)

• 20% av jordbruksmarken fram till 2027

• Avser ca 440 000 ha

• Motsvarar den årliga ökningen hittills (enligt nuvarande villkor ca.15%, dvs. 330 000 
ha)

• Green Deal: 25% 2030

• Areal som inte omfattas av ersättningen: mindre än 5 ha gårdsbruksenheter och 
arealer med ekologiskt jordbruk som inte lämpar sig för växtföljden (t.ex. 
skyddszoner)

• Trädgårdsväxternas areal nu ca 2 000 ha, varav drygt 1 400 ha grönsaker till friland

• Målsättning för produktion av grönsaker på friland 2 200 ha?
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Målsättningar (3/3)

• Ekologisk husdjursproduktion: husdjur på ekologisk gård överförs till ekolo-

gisk produktion

• Utvecklingen påverkas av konsumtionsefterfrågan och förädlande industrins behov

• Ekologiska organisationer har inga egna målsättningar för husdjursproduktion

• Under denna period drygt 1000 husdjurslägenheter 

• 65 200 djurenheter (år 2019)

• Tyngdpunkten ligger på mjölkboskapsgårdar och nötkreatursgårdar, dessutom fårgårdar
och värphönsgårdar

• Med beaktande av den nuvarande utvecklingen kunde målet vara 78 000 ey/år 2027
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Utkast till ersättning för ekologisk

produktion 1/4
• Andra pelarens klimat - och miljöåtgärd

• Skalla uppfylla kraven på villkorlighet

• Samma ekologiska åtgärder kan inte finnas i ekosystemet

• Villkoren i förbindelse om ekologisk produktion ska samordnas med 

villkoren för ersättning för djurens välbefinnande och miljöersättning (bl.a. 

växtföljd, bete, användning av växtskyddsmedel) (förbud att betala dubbelt 

betalningsföbud)

• Iakttagande av EU:s förordning om ekologisk produktion (848/2018)
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Utkast till ersättning för ekologisk 

produktion 2/4

• Åtgärd inom andra pelaren

• Omfattar gårdens hela jordbruksareal(huvudregel)

• Ersättning betalas för ersättningsberättigande jordbruksmark, förhöjd ersättning för 
frilandsgrönsaker och enligt husdjursenheter (detta ersätter det nu gällande kravet på 
minimidjurtäthet 0,3 ey/ha)

• Ersättningsnivåer motsvarar nuvarande nivåer

• Minimiarea 5 ha / 1 ha (trädgårdsväxter)

• Stödmottagare: riktig jordbrukare /direktstöd

• Åtagande: fem år
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Utkast till ersättning för ekologisk 

produktion 3/4
• Är villkoren tillräckliga för att garantera konsumenterna ekologiska produkter?

• Krav på försäljningsväxter (30%) för alla ekologiska gårdar, även 

husdjurslägenheter

• Beräknas på den areal som passerat övergångsperioden

• På en gård som ingår sin första förbindelse om ekologisk produktion ska kravet på 
försäljningsväxt iakttas under det fjärde året, på andra gårdar genast.

• Husdjur ska födas upp i enlighet med ekologiska produktionsvillkor

• Undantag = på nystartad gård skall husdjuren överföras till ekologisk produktion under det 
fjärde förbindelseåret

• Gäller inte husdjursgårdar där med färre än fem djurenheter

• Husdjur = mjölkkor, dikor, andra nötkreatur, får, getter, suggor, slaktsvin, galtar samt höns, 
blommor, broilrar, kalkoner, gäss och ankor samt moderdjur till ovan nämnda fjäderfän
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Utkast till ersättning för ekologisk 

produktion 4/4

• Periodisering av utbildningar:

• Ekologisk utbildning innan förbindelsen ingås (5 dagar), om det är fråga om den 
första ekologiska förbindelsen

• Utbildning av ekologiskhusdjursproduktion (2 dagar) innan husdjuren överförs till 
ekologi

• Utbildning under förbindelseperioden (1 dag; tema är åkerväxter, grönsaker på friland 
eller produktionsdjur) eller utnyttjande av Neuvo 2030
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Miljöersättningen och ekologisk produktion
En ekologisk gård kan välja från miljöersättningen

• Gårdsspecifik åtgärd

• Främjande av cirkulär ekonomi

• Skyddszoner (den ekologiska gården kan välja, men ingen ekologisk ersättning 
betalas för skyddszonens areal)

• Fånggrödor

• Jordförbättrings - och saneringsgrödor

• Behandling av avrinningsvatten

• Fågelåkrar

• Alla miljöavtal och ersättning för icke-produktiva investeringar

• Kan inte väljas: Miljöåtgärder för trädgårdsodling (skiftesspecifik åtgärd i 

åtagandet)
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