ÄNDRINGAR I DE FÖRBINDELSEVILLKOR FÖR EKOLOGISK PRODUKTION
Nyaste ändringar först, tidigare ändringar nedan.
Ändringar 1.12.2015
Kap. 5.5. Beräkning av djurantalet
Gårdens djurtäthet beräknas utifrån gårdens djurantal i medeltal under kalenderåret. Beräkning av
djurantalet börjar från och med denna dag, när gården har lämnat in en ansökan om att ansluta sig
till ekokontrollsystemet i fråga av visst djurslag. År 2015 räknas ändå djurantalet för perioden 1.5.31.12.2015.
Om djurarten ändras ska djurantalet beaktas vid beräkningen av antalet djurenheter från följande
stödåret förutsatt att gården har anslutit till kontrollsystemet för ekologisk produktion i fråga av
respektive djurslag. Om ändring av djurslag ska anmälas till NTM-centralen på blankett 215 i
samband med huvudstödansökan. den tidpunkt då ansökan om anslutning till kontrollsystemet för
ekologisk produktion har lämnats in. När man ansöker om att ansluta sig till ekokontrollen ska man
samtidigt göra en anmälan om det nya djurslaget på blankett 215 som lämnas till NTM-centralen. Ett
nytt djurslag kan godkännas från och med den dag då den inledande granskningen inom
ekokontrollen har godkänts.

Ändringar 12.6.2015
Kap. 3. Basnivån för ersättning för ekologisk produktion
Tillagt
Vid odling av jordgubbar, åkerbär och allåkerbär förutsätts det att det finns minst 15 000 plantor per
hektar. Om de nämnda växterna odlas så, att plast inte används för att täcka markytan och de
revplantor som uppstår får slå rot bredvid moderplantan, ska planttätheten under den första
vegetationsperioden vara minst 11 000 plantor per hektar. Vid odling av vinbär och krusbär
förutsätts 2 200 plantor per hektar, vid odling av hallon 2 800 plantor per hektar, vid odling av
bärhäggmispel och havtorn 800 plantor per hektar, vid odling av buskblåbär 2 250 plantor per hektar
och vid odling av fruktträd 400 plantor per hektar.
Ändrad:
-

-

På sådana delar av åkerskiften där lutningen är minst 15 procent är spridning av stallgödsel
och organiska gödselfabrikat alltid förbjudet.
På sådana delar av åkerskiften där lutningen är minst 15 procent är spridning av flytgödsel,
urin och flytande organiska gödselfabrikat på annat sätt än genom placering alltid förbjudet.
Andra typer av stallgödsel och organiska gödselfabrikat som sprids ut på sluttande delar av
åkerskiften ska bearbetas in i jorden inom åtta timmar från spridningen.
Mängden totalkväve i stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat som
sprids årligen får vara högst 170 kg/ha.
I fråga om stallgödsel från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat som innehåller
stallgödsel får den mängd totalkväve som sprids årligen vara högst 170 kg/ha.
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Kap. 4. Minimikraven för ersättning för ekologisk produktion
Tillagt:
På en gårdsbruksenhet ska iakttas de bestämmelser om användning av fosfor som utfärdats med
stöd av lagen om gödselfabrikat (539/2006).
En ny växtskyddsspruta behöver inte testas förrän fem år efter att den skaffats, om den uppfyller
kraven i statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008) och bestämmelserna i
standardserien EN ISO 16119, eller om växtskyddssprutan har skaffats före den 15 december 2011
uppfyller bestämmelserna i standardserien SFS-EN 12761.
Ändrad:
På en gårdsbruksenhet får växtskyddsmedel spridas endast av den som har avlagt senast den 26
november 2015 den examen om växtskyddsmedel som godkänts av säkerhets- och kemikalieverker
eller som fått rätt att ordna denna examen eller som har en utbildning om användning av
växtskyddsmedel enligt Miljöstöd för jordbruket för programperioden 2007-2013, som är i kraft.
Raderat:
En jordbrukare som har ingått en ekoförbindelse får årligen använda högst den mängd kväve per
hektar åker som anges i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och
trädgårdsodling (sk. nitratförordning 1250/2014) (Bilaga 5).
Verksamhetsutövaren ska iaktta särskild försiktighet vid lagring, hantering, utspädning och blandning
av växtskyddsmedel före och under spridningen för att åtgärderna inte ska medföra någon risk för
människors hälsa eller för miljön.
Växtskyddsmedel ska förvaras i ändamålsenliga förvaringslokaler separat från livsmedel och foder.
Tillvaratagande och bortskaffande av rester av växtskyddsmedel och växtskyddsmedlens
förpackningar ska ske i enlighet med avfallslagen.
Kap. 5.5
Ändrad:
Gårdens djurtäthet beräknas utifrån gårdens djurantal i medeltal under kalenderåret. Beräkning av
djurantalet börjar från och med denna dag, när gården har lämnat in en ansökan om att ansluta sig
till ekokontrollsystemet i fråga av visst djurslag. År 2015 räknas ändå djurantalet för perioden 1.5.31.12.2015.
Om djurarten ändras ska djurantalet beaktas vid beräkningen av antalet djurenheter från den
tidpunkt då ansökan om anslutning till kontrollsystemet för ekologisk produktion har lämnats in. När
man ansöker om att ansluta sig till ekokontrollen ska man samtidigt göra en anmälan om det nya
djurslaget på blankett 215 som lämnas till NTM-centralen. Ett nytt djurslag kan godkännas från och
med den dag då den inledande granskningen inom ekokontrollen har godkänts.
Kap. 6 Betalning av ersättningen för ekologisk produktion
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Tillagt:
Ersättning för ekologisk produktion kan betalas för ersättningsberättigande arealer som ingår i en
förbindelse om ekologisk produktion och som årligen uppgetts i en stödansökan i enlighet med
Landsbygdsverkets föreskrifter och som är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni under året i
fråga.

