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• Verksamhetsledare för Förbundet för Ekologisk odling -
Luomuliitto. 

• Hortonomi YH
• Tidigare arbetserfarenhet

• ProAgria, Uudenmaan maaseutuopisto, NSP
• Bor på Majvik Gård, Sibbo
• Passion: dans och vaksim



Förbundet för Ekologisk 
odling
• Grundat 1985, då de fanns 50 ekoproducenter i hela landet. 
• Idag 12 regionala ekoföreningar, varav en är svenskspråkig i 

Österbotten 
• 5000 ekoproducenter i Finland, ca 1700 är medlemmar. 

• Publicerar den enda proffstidningen för ekoproducenterna. 
Luomulehti

• Huvudevenemang i november Luomupäivät
• Främsta uppgiften att bevaka ekoproducenternas intresse 

och sprida information
• www.luomuliitto.fi

http://www.luomuliitto.fi/


Repetition av grunderna

• CAP = Common agricultural 
policy

• Gemensam lantbrukspolitik
= GLP

• I praktiken = 
jordbruksstöden och stöd
för landsbygdsutveckling

• Nuvarande: Tvärvillkor + 
Förgröningsstöd + pelar II 
klimat- och miljöstöd

• Kommande: 
Villkorlighetskraven + pelar
I ekosystem + pelar II 
klimat- och miljöstöden



Beslutsfattande i EU
KOMISSIONEN –

medlemmar– 1/ML

RÅDET –
27 

medlemsländernas
regeringar

PARLAMENTET –
medlemmarna väljs

direkt

Gör
lagförslag

Tillsammans
bestämmer



CAP - tidtabell
• Utlåtande deadline 10.9.2021.

• Sammanlagt 367 utlåtanden.

• 10.11.2021 ordnade JSM ett diskussionstillfälle om
ekostödet

• Årskiftet skickades planen till kommissionen
• Förhandlingarna med kommissionen och godkännande av 

planen hösten 2022. Samtidigt förbereds den nationella
lagstiftningen och systemen. 

• Nya stödsystemet träder i kraft 2023.



Ersättningar för ekologisk produktion

• Förbindelsen ingås för fem år. En förbindelse kan omfatta både gårdens
växtproduktion och dess husdjursproduktion. En förbindelse kan också ingås för
ett område där endast frilandsgrönsaker odlas ekologiskt. De är möjligt att ha 
åkrarna i ekologisk produktion och djuren konventionella. 
• Innan jordbrukaren ingår förbindelsen ska hen genomgå en minst fem dagar lång

grundkurs i ekologisk odling eller ha genomgått en motsvarande utbildning i
ekologisk jordbruksproduktion. Förutsättningen för en omläggning till ekologisk
produktion av produktionsdjur är att stödmottagaren har genomgått en minst två
dagar lång utbildning i ekologisk husdjursproduktion eller motsvarande
utbildning.
• Stödmottagaren ska under förbindelsetiden genomgå en utbildning om ekologisk

produktion som är en dag lång eller använda rådgivningen om ekologisk odling
enligt systemet Neuvo.
• Minimiarealer 5 ha, trädgårdsväxter 1 ha, husdjur 5 ey



Avsalugröda

• Som regel ska stödmottagaren under förbindelseperioden odla
avsalugrödor på i genomsnitt minst 30 procent av den areal som
omfattas av förbindelsen och som passerat omställningsperioden. 
Kravet i fråga om avsalugrödor gäller inte skiften som befinner sig i
omställningsperioden. 
• Kravet behöver inte uppfyllas, om det på en växtodlingsgård odlas

foder på minst 50 procent av gårdens åkermark för en gård som
bedriver ekologisk husdjursproduktion. Det ska finnas ett skriftligt
avtal om samarbetet. I avtalet skall husdjursgårdens behov av
samarbetets fodermängd motiveras. Kravet gäller inte ekologiskt
producerande husdjursgårdar där det på minst 50 procent av gårdens
åkerareal odlas foder för egen boskap



Ersättningar för ekologisk
produktion
• För frilandsgrönsaker:

• Om en förbindelse ingåtts för enbart odling av
frilandsgrönsaker, behöver jordbrukaren inte visa att
kravet i fråga om avsalugrödor har följts utan i stället
att odlingen av frilandsgrönsaker på
förbindelsearealen ingår i en växtföljd.

• Avsalugröda %, arealen får multipliceras med 2.

• Trädgårdsärten kommer att tas bort från listan av 
frilandsgrönsaker. 



Ekoersättning betalas inte:
• Skyddszoner

• Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter

• Ekosystemets:
• Naturvårdsvallar
• Gröngödslingsvallar
• Mångfaldsväxter

• Djurens väbefinnande, betesgång

• För skördeväxter
• Rörflen för energi
• Skogsträd plantor
• Fleråriga energiväxter
• Annan hamppa, än den som är berättigad till direkt stöd.



Ersättningar för ekologisk
produktion
• Stödnivåer:

• Ekologisk produktion 160,-/ ha
• Frilandsgrönsaker 590,-/ ha
• Husdjursproduktion 130,-/ha, 0,5 de. Betalas till så

många ha som de räcker till. 



Målsättningar

• 20 % areal till 2027

• De räcker inte att bara stöda produktionen. Hela kedjan
måste tas i hänsyn och marknaden måste också utvecklas. 

• Ekoproducenternas förhandlingsposition måste
förstärkas!



TACK!


