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FRAMTIDENS EKOFÖRBINDELSER 



UPPLÄGG

• Den kommande jordbrukspolitiken

• Tankar om ekosektorns stödsystem

• Slutsatser



DEN NYA JORDBRUKSPOLITIKEN 2021 (-22)?







EUs framtidsbudget och nya CAP

Effekt för Finland enligt kommissionens budgetförslag:

• 421 miljoner euro mindre under 7 år eller 60 M€ mindre per år

- I pelaren - 2,3 % eller 85 miljoner euro mindre totalt

- II pelaren - 14,1 %  eller 336 miljoner euro mindre totalt

• Enligt förslaget skulle Finland få: 
• I pelaren 3 578 milj. euro

• II pelaren 2 044 milj. euro



CAP-åtgärderna
• De nuvarande CAP-åtgärderna kan fortgå i den nya modellen t.ex.

• Produktionskopplade stöd (19,6 %)

• Grundstöd (öppet vad göra med stödrätterna)

• Områdsindelningen AB o C kan bibehållas

• Tilläggsstöd till unga jordbrukare

• Miljö- och klimatersättningar

• Ersättningar för djurens välbefinnande

• Ersättningar för ekologisk produktion

• Investeringstöd

• Startstöd för unga jordbrukare och inledande av företagsverksamheten

• Kompetensutveckling (rådgivning, utbildning, samarbete)

• Definition på verklig odlare (grundtanke stöda jordbrukare)

• Nytt är en obligatorisk satsning på riskhantering (försäkringar, producentorganisationer etc.)

• Ett obligatoriskt stödtak (börjar vid direktstöd på 60 000 euro, maximalt 100 000 euro)  *

• En obligatoriskt omfördelningsstöd från stora gårdar till små *

• LFA-stödets nuvarande områdesindelning kan bibehållas

* = Finland motsätter sig detta. Frivillighet eller andra lösningar.



DEN NYA CAP27 TRÄDER IKRAFT 2022?



.. OCH VAD FÖR EKOPRODUKTIONEN????



EKOSEKTORNS STÖDSYSTEM 2022
• Vad är målsättningen för ekoproduktionen 2027?

• 20% av arealen 2020. => vilka indikatorer används i vår strategi?
• Vad sker i omgivningen som borde beaktas (produktionen och stödnivåerna i tex Östersjö-

regionen)

• Vissa inkomstelement I-pelaren, andra delar i II-pelaren
• Hur tänker en finländsk bonde jämfört med en mellaneuropeisk?
• Är systemet komplicerad? Kan vi maximera nationellt det totala stödbeloppet? 

• Ingen större diskussion om marknadspriserna
• Även ekosektorn måste stärka sin position på marknaden => producentorganisationer
• Förädling av produkter
• Tar handeln över? Egna private label eko – produkter.  

• Behov av investeringar

• Ny EU-ekoförordning som träder i kraft 1.7.2020
• Förordningens avsikt skapa en högre trovärdighet till eko, gemensamma spelregler, minska 

på undantagen, EUs ekoproduktion kan bättre bemöta den globala marknaden



II-pilarissa olevat 
Kustannusperusteiset viljelijöille 
vapaaehtoiset hoitositoumukset

EHDOLLISUUDEN VAATIMUKSET = kaikkien tukien ehtona  

I-pilarissa olevat 
Kannusteperusteiset 

viljelijöille vapaaehtoiset 
ekojärjestelmät

Luomu”markkinatuki”

Pysyvät nurmet

Maisemapiirteet

Luomu siirtymävaihetuet

Kasvinsuojelu ilman kemiaa

Luomu avomaan vihannekset

Luomu kotieläintuet      

Lannoitus ilman kemia

Luomutiloille kohdennettu toimenpide

Kaikille tiloille mahdollinen toimenpide

Hiiliviljelykierto
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KONKLUSIONER
• Ett mellanår i finansieringen 2019. 2020? Nya budgetanslag 2021. Görs en 

anpassning i landsbygdsprogrammet för övergångsperioden 2021?, som är 
i linje med den nationella strategin? => förtur de som är med och de som 
”väntat”?

• Gårdar som har hela produktionen i eko borde prioriteras (andemening 
aktiva gårdar)

• Inga större förändringar i stödsystemen (båten byter långsamt kurs)
• Dock ett växande krav på resultat
• Stödnivåerna räknas om för varje period
• Mer tyngd på övergång än pågående produktion

• Ekoväxthusproduktionens framtid. Torpederades av våra sydeuropeiska 
yrkesbröder. (utredning 2025, nuvarande odling kan pågå till 2030)

• SLCs ekoutskott beredning, linjering i SLCs styrelse






