
Du kan ansöka om ersättning för ekologisk produk-
tion för växtodlings- eller husdjursgårdar samt för 
sådan areal där du odlar frilandsgrönsaker. Gården 
ska ha åtminstone 5 ha ersättningsberättigade skif-
ten, eller åtminstone 1 ha trädgårdsväxter i odling 
på ersättningsberättigande åker varje år.

Om du odlar frilandsgrönsaker, kan du också 
ingå en ekoförbindelse som gäller bara de skiften 
där frilandsgrönsaker ingår i växtföljden. Du kan 
odla de andra skiftena konventionellt. 

Under förbindelseperioden ska en växtodlings-
gård producera s.k. avsalugrödor såsom spannmål 
eller oljeväxter på åtminstone 30 % av förbindelse-
arealen.

En ekoförbindelse för husdjursgårdar inbegriper 
både åkerodling och husdjursproduktion. Hus-
djursgårdar ska uppfylla kravet på åkerareal och 
dessutom ha åtminstone 0,3 djurenheter av eko-
logiskt uppfödda nötkreatur, svin, getter, får eller 
fjäderfän per förbindelsehektar.

Hållbart jordbruk  
med ekologiska metoder

Ersättningsnivåer

Gård / växt Ersättning euro / 
hektar /år

Växtodlingsgård 160

Husdjursgård 294 (160 + 134)

Areal där det odlas 
frilandsgrönsaker* 600

* Förhöjd ersättning betalas bara för de 
jordbruksskiften där det odlas grönsaker och 
under de förbindelseår då grönsaksodlingen sker

Ekologisk produktion (ekoproduktion) främjar den 
biologiska mångfalden och djurens välbefinnande, 
samtidigt som den minskar jordbrukets belastning på 
sjöar och vattendrag. Konsumenternas intresse för ekomat 
har ökat och ekoproduktionen stöds för att det ska vara 
möjligt att svara på efterfrågan. 
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Ansök om förbindelse
Ansök om förbindelse genom att lämna in 
blankett 215 med tillhörande bilagor till 
NTM-centralen vid den samlade stödansökan. 
Blanketten finns på adressen www.suomi.fi/
etjanster.

Det är inte ett krav att den som ingår en 
ekoförbindelse också ingår en miljöförbin-
delse.

Aktiva jordbrukare som har fyllt 18 år kan 
ansöka om en ekoförbindelse. Den som ingår 
förbindelsen ska också gå en kurs i ekoproduk-
tion. Närmare information om kurserna ger 
NTM-centralen eller rådgivarna. 

Kom ihåg att lämna in ansökan om anslut-
ning till kontrollsystemet för ekoproduktion 
senast den sista dagen för stödansökan. Det 
första kontrollbesöket som Evira företar ska 
vara avklarat senast 15.6. Det är möjligt att 
ansöka om anslutning till ekokontrollen redan 
före den sista ansökningsdagen – då kan du 
redan i god tid få reda på om din gård lämpar 
sig för ekoproduktion. Hör dig för om ekokon-
trollen hos NTM-centralen eller hos rådgivarna 
inom ditt område.

Ta kontakt
NTM-centralerna ger råd som gäller ansökan 
om ekoförbindelse.
www.ntm-centralen.fi

Rådgivarna hjälper dig i frågor kring ekologisk 
odling, ekologisk husdjursproduktion och vill-
koren för ekologisk produktion, samt vid valet 
av miljöersättningsåtgärder för just din gård. 
www.mavi.fi/radgivarregister   

Ytterligare information på webben
www.mavi.fi > Stöd och service > Odlare > Eko-
logisk produktion
Landsbygd.fi

Ekoersättning och andra stöd
En ekoförbindelse begränsar valet av och be-
talningen för åtgärder inom vissa andra ersätt-
ningar. Den som har ingått en ekoförbindelse 
får inte miljöersättning för gröngödslingsval-
lar. Ersättning för ekoproduktion betalas inte 
för t.ex. skyddszoner eller områden som om-
fattas av avtal om skötsel av landsbygdsnatu-
rens mångfald och landskapet, avtal om tran-, 
gås- och svanåkrar eller avtal om långvarig 
vallodling på torvåkrar. I förbindelsevillkoren 
berättas det närmare om de arealer för vilka 
ekoersättning inte betalas.

En gård som ingår en förbindelse om 
ekologisk husdjursproduktion kan inte välja 
vissa åtgärder inom ersättningen för djurens 
välbefinnande som gäller samma djurart, när 
genomförandet av åtgärderna redan är ett 
inslag i den ekologiska husdjursproduktionen.

Ekogårdar befrias automatiskt från de krav 
som hör ihop med förgröningsstödet. Det 
betyder att man inte behöver följa förgrönings-
kraven på de skiften som omfattas av ekokon-
trollen. Förgröningsstödets krav gäller ändå 
skiften som odlas konventionellt.


