
ANMÄLAN 
av åkerväxtproduktionen (inräknas även trädgårdsodling på 
friland samt bär- och fruktodling) till kontrollsystemet för ekologisk 
produktion 

1 (3) 

 

Evira 18701 1.1.2019 

 

 
 
 
Kompletteringsblankett 1a NTM-centralens anteckningar 

 Datum Dnr 

   
 
Blanketten ifylls tydligt med textade bokstäver eller på maskin och returneras till NTM-centralen. Den inlämnas tillsammans med ekokontrollblankett 1, 
ifall denna inte insänts tidigare. 
 
 

1.  
UPPGIFTER OM 
AKTÖREN 

Sökandens namn Ekoregistersignum (etablerade aktörer) 

            

Gårdssignum NTM-central 

            

 

2. 
LÄGENHETER 
ELLER DELAR 
AV 
LÄGENHETER I 
AKTÖRENS 
BESITTNING 

Lägenhetens 
namn eller namnet 

på del av 
lägenheten jämte 

RNr By och kommun Besittnings-grund 

Odlingssätt på 
lägenheten eller del av 

lägenheten 

Total 
åkerareal på 
lägenheten 
eller del av 
lägenheten 

(ha) 

Ekologiskt odlad 
åkerareal eller 

åkerareal i 
omläggnings-

skede (ha 

Huvudlägenhet      

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 ekologisk 

 konventionell             

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 ekologisk 

 konventionell             

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 ekologisk 

 konventionell             

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 ekologisk 

 konventionell             

Sammanlagt             

 

3. 
GÅRDENS 
PRODUKTIONS-
INRIKTNINGAR 

 Ekologisk produktion Konventionell produktion 

Brödsäd   

Fodersäd   

Hö   

Potatis   

Frilandsgrönsaker   

Bär eller frukt   

Utsäde   

Plantmaterial   

Annat, vad?         

Annat, vad?         
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4.  
UPPGIFTER OM 
GÅRDENS 
ÅKERSKIFTEN 
ENLIGT 
BASSKIFTES-
INDELNING 

Basskiftets 
namn och 
nummer 

Basskiftets 
areal (ha) 

Tidpunkt, (år, månad, 
dag) när produkter eller 

produktionsmetoder som 
inte är tillåtna i 

ekoproduktion senast 
användes på åkerskiftet 

 
 
 
Omläggningsskedets 

början enligt planen 

(år, månad, dag) 

Enhet till vilken skiftet hör  
(Eko = E 

Konventionell = K) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

5.  
UNDERSKRIFT 

Tid och plats Aktörens underskrift 

       

 

6.  
BILAGOR 

Bilagor till ansökan 

 Ekoplan 
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IFYLLNINGSANVISNINGAR 
 

Ekokontrollblankett 1a, produktion av åkerväxter 
 
2. LÄGENHETER ELLER DELAR AV LÄGENHETER I SÖKANDENS BESITTNING 

Under denna punkt anges alla lägenheter eller delar av lägenheter som är i aktörens ägo eller besittning (helt eller 
delvis). Med ”gård” avses alla de produktionsenheter som sökanden äger, administrerar eller besitter i Finland. Ett 
besittningsavtal kan t.ex. innebära gratis arrende. 
 
Odlingsmetoden på gården, eller en del av gården, kan vara ekologisk, konventionell eller både ekologisk och 
konventionell. Under punkten ”Ekologiskt odlad areal eller areal i omläggning till ekologisk odling” (övergångsareal) tas 
också med sådan åkerareal som enligt odlingsplanen skall omläggas till ekologisk produktion, men som tillsvidare 
odlas konventionellt. 
 
3. GÅRDENS PRODUKTIONSINRIKTNINGAR 

Här anges alla produktionsinriktningar inom växtproduktionen med uppgifter om huruvida produktionen ifråga är 
ekologisk eller konventionell. 
 
4. UPPGIFTER OM GÅRDENS/GÅRDARNAS ÅKERSKIFTEN ENLIGT BASSKIFTESINDELNING 

Numreringen av basskiftena skall göras som på stödansökans jordbruksskiftesblankett 102B; med samma numrering 
av basskiftena,samma namn och samma arealuppgifter 
 
Tidpunkt när produkter eller produktionsmetoder som inte är tillåtna i ekoproduktion senast användes på 
åkerskiftet 

Notera för varje skifte den tidpunkt när produkter eller produktionsmetoder som inte är tillåtna i ekoproduktion senast 
användes på skiftet: t.ex. exakt datum (17.7.2015), månad (7/2015 dvs. 31.7.2015) eller år (2015 dvs. 31.12.2015). 
När aktören har anmält sig till ekokontrollen, kan omläggningsperioden för skiftet börja tidigast dagen efter den tidpunkt 
som uppgetts.   
 
Exempel: På åkerskiftet har senast använts bekämpningsmedel som är förbjudna i ekoodling i juli 2015, men efter det 
har inte produkter eller produktionsmetoder som är förbjudna i ekoproduktion använts på åkerskiftet. Aktören anmäler 
sig till ekokontrollen 29.4.2016. Omläggningsperioden för skiftet kan börja tidigast 29.4.2016. 
 
Exempel 2: På åkerskiftet växer vall som gödslats med kemiska gödselmedel senast 10.7.2015, men efter det har inte 
produkter eller produktionsmetoder som är förbjudna i ekoproduktion använts på åkerskiftet. Aktören har anmält sig till 
ekokontrollen 29.4.2015. Omläggningsperioden för skiftet kan börja tidigast 11.7.2015. Under perioden 11.7.2015-
10.7.2016 är skörden från skiftet konventionellt producerad. Om skiftets omläggningsskede har inletts 11.7.2015 kan 
man bärga vall eller låta ekodjur beta på skiftet från och med 11.7.2016. Ekologisk skörd kan bärgas från och med 
11.7.2017.  
 
Omläggningsskedets början enligt planen 

Notera för varje skifte den tidpunkt då skiftets omläggningsskedet börjar enligt ekoplanen: t.ex. exakt datum 
(11.5.2016), månad (5/2017 dvs. 1.5.2016) eller år (2017 dvs. 1.1.2017).  
Tiden för omläggningsskedet beräknas ändå på basis av det faktiska startdatumet, så anteckna det exakta 
startdatumet för omläggningsperioden i t.ex. ekoplanen och odlingsanteckningarna.  

 
Under punkten ”enhet till vilken skiftet hör” anges ett E om skiftet skall läggas om till ekoproduktion och K om skiftet 
permanent skall odlas konventionellt. 
 
6. BILAGOR 

Till anmälan bifogas en ekoplan. Ytterligare uppgifter i Livsmedelsverkets guide Ekologisk produktion 1 – Allmänna 
villkor och villkor för växtproduktion som  finns på webbadressen www.ruokavirasto.fi  


