
28.9.2022 Utbildning om Ersättning för ekologisk produktion 2023-2027 (Teams) – Frågor och svar 

1. Korrigering av definitionen av aktiv jordbrukare:  

Från och med nästa år kan stöd beviljas bara sökande som uppfyller någotdera av villkoren för aktiv 

jordbrukare: 

• Din huvudnäringsgren är jordbruk och du är en mervärdesskattskyldig  primärproducent.  

• Under det föregående året fick din gård högst  5 000 euro i direktstöd från EU. 

Huvudnäringsgrenen och mervärdesskattskyldigheten kontrolleras i samband med stödansökan på basis av 

ditt FO-nummer. 

2. Uppfylls kravet på avsalugröda, om trindsäd skördas innan den mognat? Hur är det med färska 

ärter då? 

Enligt utkastet till SRF om ekoproduktion betraktas spannmål som skördas före mognad inte som 
avsalugröda. Detsamma gäller trindsäd och blandade växtbestånd av spannmål och trindsäd som skördas 
före mognad. 

Att trädgårdsärter skördas färska för att frysas ned, för att säljas i form av ärtskidor osv. ingår i 
odlingsmetoden och uppfyller kravet på avsalugrödor. 

3. Har man funderat på att jämka samman ekokontrollen och ekoförbindelsen när det gäller 
baljväxtkravet / kravet på avsalugrödor?  

Baljväxtkravet i samband med ekokontrollen har att göra med ekokontrollens växtföljdskrav. Kravet på 
avsalugrödor är däremot ett förbindelsevillkor som gäller ekoproduktionen.  

4. Kravet på att minst 30 %  ska vara avsalugrödor årligen är till nackdel för odlingen på små gårdar. 
Är det meningen att de små gårdarna ska sluta odla ekologiskt? 

Det är inte meningen att små gårdar ska sluta med ekoproduktionen. Om man på någon gård tycker att det 
är besvärligt att producera avsalugrödor kan man välja att sluta ett avtal om foderproduktion med en gård 
som har ingått en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion.  

Avsikten är att mängden ekoprodukter på marknaden ska vara så stor som möjligt.  

5. Målet är att främja omläggningen till ekoproduktion. Varför har det inte införts något stöd för 
omläggningsskedet? 

Ett viss summa finns att tillgå för ekoproduktionen. Förhöjd ersättning i omläggningsskedet skulle resultera 

i mindre stöd för sådan produktion som har passerat omläggningsskedet eller betyda att den målsatta 

sammanlagda ekoarealen minskar. Vi ansåg att ekoproduktionen efter omläggningsskedet inte klarar av att 

fungera på marknadsvillkor, därför är lägre ersättning efter att omläggningsskedet har passerats inte ett 

bra alternativ.  

6. Om kravet på avsalugrödor varje år är 30 % på en växtodlingsgård och de arealer som befinner 
sig i omläggningsskedet inte räknas in, hur ska då kravet uppfyllas av nya ekoodlare? 

Kravet på avsalugrödor gäller bara skiften som har passerat omläggningsskedet. Efter hand som 
omläggningsskedet har passerats ska avsalugrödor alltså produceras. Det gäller med andra ord att under 



ett förbindelseår odla avsalugrödor på totalt i genomsnitt minst 30 % av den förbindelseareal som redan 
har passerat omläggningsskedet. 

7. Det är säkert ett fel i exemplet. I räkneexemplet ska det säkert stå 40 de/ 0,5de/ha = 80 ha.  

Det här har korrigerats i stordiaserien, tack för påpekandet. 

8. Vad händer med giltiga förbindelser nästa år (t.ex. sådana som gäller 2022–2026)? Är det 
år 2023 möjligt att frånträda en förbindelse utan återkrav?  

Nästa år kan nya femåriga ekoförbindelser sökas. 

En jordbrukare kan anpassa sin gällande förbindelse, alltså hålla den gamla förbindelsen i kraft fram till 
utgången av den ursprungliga förbindelseperioden, och följa de förbindelsevillkor, den lagstiftning och de 
minimikrav som gäller under den nya programperioden. 

Om jordbrukaren inte vill anpassa en gällande förbindelse kan hen frånträda en gällande förbindelse utan 
återkrav.  

Anvisningar om det här kommer att meddelas separat. 

9. Hur inverkar kraven på minimiareal på en förbindelse som gäller en del av en gård? 

På förbindelsearealen för en partiell ekoförbindelse ska det årligen odlas frilandsgrönsaker på en areal som 

är minst 1 hektar. De tillåtna frilandsgrönsakerna uppräknas separat i bilaga 1 till statsrådsförordningen om 

ekoproduktion. 

Ersättning för ekologisk produktion kan betalas bara på basis av en partiell förbindelse som gården har 

ingått, om jordbrukaren årligen i stödansökan uppger att frilandsgrönsaker odlas på minst 1 hektar. 

Om sökanden något år uppger att frilandsgrönsaksarealen är mindre än 1 hektar betalas inte ersättning det 

året, men förbindelsen förblir i kraft, om kravet på minimiareal för ekoförbindelsen (5 hektar eller 1 hektar 

trädgårdsväxter) uppfylls. Om minimiarealen för ekoförbindelsen inte uppfylls förfaller förbindelsen eller så 

upphör den med återkrav som följd, alldeles som under den nuvarande programperioden. 

 

10. Avsalugrödor ska produceras varje år. Det här gäller också ekohusdjursgårdar, där arealen är stor 

i förhållande till djurantalet. Har det definierats när arealen är alltför stor? 

Beräkningen av den här saken kommer att preciseras längre fram, men stordia 19 innehöll närmare 

information om saken: 1. gården har en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och minst 50 % av 

gårdens förbindelseareal används till  produktion av foder för den egna boskapen. 

 

11. Utbildningen var riktad till handläggarna vid NTM-centralerna och till utbetalarna 

(kommunerna). > Kommer utbetalningen av ekoersättningar att flyttas över till 

kommunerna? 

NTM-centralerna fortsätter att administrera ekoförbindelserna och ekoersättningen. 

 


