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Susann Rännäri
u Verksamhetsledare fom 1.3.2018

u Hortonomi YH

u Tidigare:

u ProAgria

u Uudenmaan maaseutuopisto

u Bor i Sibbo, ekogrönsaksgård

u Passion: dans och vaksim



Förbundet för
Ekologisk odling

u Grundat 1985, då de fanns
50 ekoproducenter

u Idag riksomfattande
verksamhet, 12 
lokalföreningar

u Av över 5000 
ekoproducenter, är ca 
1700 medlemmar



SYFTET ÄR:

u Bevaka ekoproducenternas
intresse

u Befrämja medlemmarnas
sammarbete

u Förbättra sektorns
verksamhetsförutsättningar

Intressebevakning är vår 
viktigast uppgift!



Inverkar i nätverk

u Medlem i IFOAM
u Raka kontakter till grannländernas

eko-organisationer
u Aktiva kontakter till: 

Livsmedelsverket, JSM, riksdagen, 
politiker, MTK, SLC, ProAgria, 
andra eko-organisationer; 
ProLuomu, Luomuinstituutti, FOPA 
och miljöorganisationerna. 

u Media



Förändringar i ekoförordningen



De väsentligaste förändringarna i den 
nya ekoförodnigen

u Det är viktigt att utskilja vilka krav kommer från ekoförordningen, som utgör
grunden till ekovillkoren vilka man måste uppfylla föratt få kalla
slutprodukterna för ekologiska. Tilläggsvillkor kan ännu komma ifall man 
söker ekostöd.

u Träder i kraft 1.1.2022

u Uppdatering av begrepp

u I framtiden talar man om certifiering, certifieringssystem och certifikat. 
Certifikatet motsvarar ekointyget i framtiden som måste bifogas när
ekoprodukter säljs. 



Nytt för alla ekogårdar
u Växtförökningsmaterialet

u Förökningsmaterial som är producerad under omställningsperioden kan säljas, som 
en omställningsperiodsprodukt på villkor att en omställningsperiod på minst 12 
månader fo ̈re sko ̈rd har respekterats. 

u OSÄKERT! Allmänna tillstånd ges ej för användning av konventionellt 
förökningsmaterial. Tillstånd att använda växtfo ̈ro ̈kningsmaterial som är under 
omställning eller som är icke-ekologiskt ska endast ges enskilda användare fo ̈r en 
säsong i taget, och den beho ̈riga myndighet som är ansvarig fo ̈r godkännanden ska 
fo ̈rteckna mängden godkänt växtfo ̈ro ̈kningsmaterial (fram till 31.12.2035).

u Främja utvecklingen av ekologisk växtfo ̈rädling; tillåta ekologiskt heterogent 
material och ekologiska sorter som lämpar sig fo ̈r ekologisk produktion 

u Gratis för packerier att anmäla material till ekoförökningamaterialregistret. 

u Ekoplanen skall innehålla i framtiden beksrivning om hurdana försiktighets-
och förebyggande åtgärder man gör på gården föratt förebygga  negativa 
effekter pa ̊ miljön och pa ̊ djurens ha ̈lsa och va ̈xtskyddet samt kontaminering 
med produkter eller a ̈mnen som inte a ̈r tilla ̊tna i ekologisk produktion och 
sammanblandning av ekologiska produkter, produkter under omsta ̈llning och 
icke-ekologiska produkter. 



Nytt för husdjussektorn
u Anskaffningen av alla konventionella avelsdjur blir tillståndspliktig, inklusive 

avelstjurar. Anskaffningen av djur av lantras kräver inte tillstånd. 

u Ett register över ekodjur tas i bruk och dit kan aktören uppge sådana ekodjur 
som är till salu. 

u Undantaget som gäller slutuppfödning av nötkreatur inomhus under 
betesperioden torde slopas. Minimikrav är att de finns en rastgård. 

u Karenstiden för läkemedel är dubbelt så lång och alltid minst 48 timmar.

u En foderranson får innehålla i genomsnitt högst 25 % SV2-foder (fram till 
31.12.2021 30 %). 

u Nötkreatur: Tillstånd till att ha djuren uppbundna kan beviljas i framtiden
till gårdar med upp till 50 djur. (fram till 31.12.2021 30 djur)



Nytt för husdjussektorn
u Getter: diperioden ska vara 45 dygn (fram till 31.12.2021 8 veckor)

u På svin- och fjäderfägårdar ska självförsörjningsgraden för foder vara minst 30 % (fram till 
31.12.2021 20 %). 

u Självförsörjningsgraden för foder till nöt-, får-, get- och hästdjur stiger till 70 procent 
1.1.2023. (tiden?) 

u Konventionellt proteinfoder får användas fram till 31.12.2025 när den behöriga myndigheten 
bekräftar att det inte finns ekologiskt producerat proteinfoder att tillgå. Användningen är 
begränsad till utfodring av grisar under 35 kg och unga fjäderfän. 

u Tillståndet att skaffa konventionella unghöns till ekoproduktion upphör 31.12.2021. 
Undantaget för anskaffning av konventionella dunungar som är yngre än tre dagar fortsätter. 

u Fjäderfä, många förändringar kommer att införas. Nya djurslag och åldersgrupper, 
produktionsvillkor bl.a. för moderdjur och unghöns av arten Gallus Gallus. Preciseringar i 
produktionsvillkoren som gäller bl.a. byggnadernas mellanväggar, terrasser, passageluckor, 
utehägn och våningshönserier. Det blir övergångsperioder.

u Bin: pollineringstjänsten torde slopas. För att förnya biodlingar får en ekologisk 
produktionsenhet årligen utökas med 20 procent drottningar och bisvärmar från en 
konventionell biodling. 

u Nya djurslag: kaniner och hjortdjur.



Nytt inom växtproduktion

u Strängare förfaringssätt på retroaktiv inverkan på omläggningsperiod, alltid
en utvärdering om de behövs restundersökning.

u Växthusproduktion: va ̈xter bör produceras pa ̊ och i levande jord i anslutning 
till den undre delen av jordma ̊nen och berggrunden. Hydrokultur, odling av 
va ̈xter i beha ̊llare, pa ̊sar eller ba ̈ddar da ̈r rötterna inte a ̈r i kontakt med 
levande jord är inte tillåtet. Undantag: plantproduktion och produktion av 
örter som säljs i kruka. Inte tillåtet med monokultur. Övergångsperiod till 
31.12.2031 för aktörer som börjat sin verksamhet före 28.6.2017. 



MÅLSÄTTNINGAR FÖR FÖRBUNDET FÖR 
EKOLOGISK ODLING



EKOPRODUKTIONEN ÄR LÖSNINGEN

LÖNSAMT, HÅLLBART, MEST 
INHEMSKT

HÅLLBAR TILLVÄXT

Behövs årgärder som skuffar, drar
och möjliggör. Samt förbättrar
reslutatet.
Lähde: Euhorn et al. 2019, Sustainability in 
global agriculture driven by organic farmin



AMBITIÖSA
MÅLSÄTTNINGAR

u Ambitiös målsättning i den nationella 
CAP-strategin: 30 % ekoarela till 2030

u Storkök, användning av ekoprodukter: 25 
% till 2030.

u Höja på förädlingsvärdet

u Öka på kännedomen bland 
konsumenterna av ekoprodukternas 
miljöpåverkan och djurens välmående

u Främjar ett diversifierat jordbruk



FÖRSLAG FÖR 
EKOSTÖDS 
VILLKOREN

u Målsättning, även befrämja djurens
välbefinnande.

u Stöd för övergång och produktion av
utsäde. Växthusproduktionen!

u Ifall stödet för husdjur betalas per
djur enhet => synkronisering med 
stödet för djurens välbefinnande. 
Produktionen måste vara i balans
med den odlade arelaen. 

u Målsättningen skall vara att hela
garden är eko, men för husdjuren en
långsam övergång

u Krav på avsalusgrödor, planeras
bättre. Motsätter att kravet gäller
även husdjursgårdar. Föreslår att ifall
man odlar trädgårdsväxter, skulle de 
vara mera värda



TACK!


