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Författningsgrund för ersättning för 
ekologisk produktion

28.9.2022 Ersättning för ekologisk produktion, (UTKAST)



Författningsgrund för ekoersättningen 1/2 

• CAP strategiplan

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 (Förordningen
om planer)

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 (Horisontella
förordningen)

• Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (var på remiss i juli)

• Lag om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling (var på remiss i juli) 

• Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och 
vissa nationella jordbruksstöd (var på remiss i juli).
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Författningsgrund för ekoersättningen 2/2
Statsrådets förordningar (SRf) som skickas på remiss i höst

• SRf om miljöersättning 

• SRf om villkorlighetskrav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 

• SRf om villkorlighetens föreskrivna verksamhetskrav samt om övervakning av 
dem och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

• SRf om allmänna förutsättningar för beviljande av arealbaserade jordbruksstöd 

• SRf om från produktionen frikopplade direktstöd för 2023 

• SRf om verkställighet av arealbaserade stöd 

• SRf om ersättning för ekologisk produktion

• SRf om ersättning för djurens välbefinnande

• SRf om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella 
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
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Målen för ekoersättningen

• Ekoersättningen har som mål att främja till exempel 
• begränsning av klimatförändringen 

• anpassning till klimatförändringen 

• hållbar energi

• hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark 
och luft,

• skydd av den biologiska mångfalden 

• ekosystemtjänster

• bevarande av livsmiljöer och landskap

• ekologisk växtproduktion och husdjursproduktion 

• övergången till ett ekologiskt produktionssätt i enlighet med ett nationellt 
program för ekologisk produktion (målet är 25 % ekologiskt odlad areal 2030).
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Förbindelse om växtproduktion 2023
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Allmänt om ersättningen för 
ekologisk produktion 2023
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Ersättning för ekologisk produktion 2023

• Fortfarande ett separat stödsystem.

• Av sökanden krävs ingen miljöförbindelse.

• Femåriga förbindelser.

• Tre olika förbindelsetyper: 
• För hela gården:

• Förbindelse om växtproduktion 

• Förbindelse om animalieproduktion

• Partiell ekoförbindelse om en del av gårdens skiften
• Frilandsgrönsaker 
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Minimikraven för den som ingått förbindelse
om ekologisk växtproduktion 1/2
Förbud mot bränning av stubb

• SRf (x/202x) 6 § Statsrådets förordning om villkorlighetskrav för god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden

Anteckningar om fosforanvändning i skiftesbokföringen
• Skiften 

• Gödselmängder 

• Tidpunkt för gödslingen

• Totalfosfor 

• Fosforutjämningsperiod

• Skördenivåer 

• Lag om gödselmedel (711/2022) 6 § 2 mom.
• SRf (x/202x) 9 § om användningen av fosfor i 

jordbruk och trädgårdsodling samt vid anläggning 
av grönområden och miljöbyggande
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Minimikraven för den som ingått förbindelse
om ekologisk växtproduktion 2/2

Kraven som rör stallgödsel, användning av gödselmedel och
gödselstäder

• SRf (1250/2014) 5 §, 7 § (1 och 5-8 mom.), 8 §, 10 § (1-3, 5-8 och 10 
mom.) samt 11-13, 15 och 16 § i statsrådets förordning om begränsning av 
vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014).

Korrekt användning av växtskyddsmedel
• Verksamhetskrav 7 i bilaga III till förordningen om planer (EU) 2021/2115

Allmänna principer för integrerad bekämpning vid användning av 
växtskyddsmedel

• Lag om växtskyddsmedel (1563/2011).
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Allmänna förutsättningar för en förbindelse 1/2

• Den sökande ska 
• vara aktiv jordbrukare och minst 18 år

• höra till kontrollsystemet för ekologisk produktion under hela 
förbindelseperioden 

• följa de produktionsvillkor för ekologisk växtproduktion och 
husdjursproduktion som bestäms i parlamentets och rådets förordning 
(EU) nr848/2018) och i författningar som kompletterar den

• Minimiareal för en förbindelse

• 5 ha ersättningsberättigande åker eller

• vid odling av trädgårdsväxter minst 1 ha ersättningsberättigande åker. 
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Allmänna förutsättningar för en förbindelse 2/2

• Krav på grundläggande utbildning 

• 5 dagar för växtodlingsgårdar + 2 dagar för gårdar med djur

• Utbildningen ska vara avlagd innan förbindelsen söks

• Om sökanden har haft en ekoförbindelse åren 2015-2022, uppfylls kravet

på grundläggande utbildning.

• Under förbindelseperioden ska sökanden dessutom

• avlägga en endagskurs om produktionsvillkoren för ekologisk produktion, 

förbindelsevillkoren och odlingen eller 

• anlita ekorådgivning enligt Råd-systemet 
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Anmälan till kontrollsystemet för ekologisk
produktion

• Jordbrukaren ska anmäla sig till kontrollsystemet för ekologisk produktion 
senast 30.4 (nya aktörer)

• Jordbrukaren ska höra till kontrollsystemet i fråga om produktion av 
åkergrödor och växthusproduktion.

• En förbindelse om ekologisk animalieproduktion förutsätter att jordbrukaren 
har godkänts höra till kontrollsystemet i fråga om det/de djurslag som 
förbindelsen gäller

• Ska följa villkoren för ekologisk produktion genast efter anslutningen
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Omläggning av åkerskiften till ekologisk
produktion

• Ekoodlingen ska inledas det 1:a förbindelseåret 
• på minst 5 ha ersättningsberättigande areal eller

• på minst 1 hektar ersättningsberättigande åkerareal när det gäller odling av 
trädgårdsväxter eller odling av frilandsgrönsaker 

• Det andra förbindelseåret ska alla skiften vara i ekologisk produktion 

• Villkoren för ekologisk produktion ska följas på skiftet från växtperiodens 
början under det förbindelseår då skiftet fogas till ekoförbindelsen

• Det minsta basskifte som godkänns ingå i en förbindelse är 0,01 ha och det 
minsta ersättningsberättigande jordbruksskifte som betalas ersättning är 0,05 
ha
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Skiften som ska fogas till förbindelsen och
kraven för dem

• Ekoförbindelsen ska ingås för all ersättningsberättigande areal som innehas 
av den som ingår förbindelsen, bortsett från sådan areal med permanent 
gräsmark vars markanvändningsform inte är åker. 

• Ekoförbindelsen kan också ingås som en partiell förbindelse för enbart de av 
gårdens ersättningsberättigande basskiften på vilka det under förbindelseåret 
ingår minst en hektar frilandsgrönsaker i växtföljden (nytt)
• De tillåtna frilandsgrönsakerna har förtecknats i bilaga 1 till förordning SRf xxx

• Skiftena som ingår i förbindelsearealen ska uppfylla definitionen av 
jordbruksverksamhet
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Undantag från arealer som kan uppges till
förbindelsen

• Rörflen
• Förbindelse kan inte ingås

• för en areal där det odlas rörflen för energiproduktion eller

• för en odlingsareal baserad på paludikultur.

• På en gård kan man odla rörflen antingen konventionellt eller ekologiskt → 
produktionen ska organiseras i produktionsenheter i enlighet med ekoförordningen.

• Växthusproduktion

• Gården kan bedriva annan än ekologisk produktion inom 
växthusproduktionen, om det odlas andra växtslag eller växtsorter i växthusen 
än på friland och om produktionen är organiserad i produktionsenheter enligt 
ekoförordningen och arealen inte ingår i ekoförbindelsen
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Skiften som ska lämnas utanför förbindelsen

• Utanför ekoförbindelsen kan man lämna åkrar 

1) på vilka det är svårt att producera avsalugrödor som förtecknas på listan 
över avsalugrödor

2) på vilka man inte kan iaktta växtföljd eller

3) som tas ur jordbruksanvändning under förbindelseperioden.

• De arealer som lämnats utanför förbindelsen ska odlas i enlighet med 
produktionsreglerna i kapitel III i ekoförordningen

• Kravet gäller inte de skiften som inte ingår i förbindelsearealen i en partiell 
ekoförbindelse och som odlas konventionellt
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Krav på avsalugrödor 1/2

• Avsalugrödor ska under förbindelseåret odlas på sammanlagt i 
medeltal minst 30 % av den förbindelseareal som redan 
passerat omläggningsperioden

• Kravet på avsalugrödor behöver inte uppfyllas om
1. gården har en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och minst 

50 % av gårdens förbindelseareal används till  produktion av foder för 
den egna boskapen

2. gården har slutit ett samarbetsavtal om foderproduktion med en gård 
som ingått förbindelse för ekologisk husdjursproduktion
• Ett skriftligt avtal om samarbetet ska slutas och i avtalet ges motiveringar för 

den mottagande gårdens behov av den mängd foder som fastställts i avtalet
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Krav på avsalugrödor 2/2
• Kravet på avsalugrödor gäller också en partiell förbindelse som ingåtts på 

basis av frilandsgrönsaker (nytt)

• Arealen i odling med frilandsgrönsaker fördubblar mängden avsalugrödor

• Exempel
• En gård har en ekoförbindelse för 10 hektar, varav 8 hektar är vall och 2 

hektar i odling med frilandsgrönsaker. Kravet på avsalugrödor är 3 hektar. 
Kravet på avsalugrödor uppfylls, eftersom 2 ha x 2 = 4 ha

• Som avsalugröda betraktas inte spannmål, trindsäd eller blandade 
växtbestånd av dessa som skördats innan de mognat
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Ändring/ökning av förbindelsearealen

• En sökande kan årligen lägga till ersättningsberättigande åkerareal i 
förbindelsen, om det är möjligt på basis av anslagssituationen i statsbudgeten

• I fortsättningen ingås inte längre nya förbindelser på basis av tilläggsareal

• I förbindelsen kan också läggas till nya skiften som har ingått i en annan 
jordbrukares ekoförbindelse året innan
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Ändring/avlägsnande av förbindelseareal
• Ersättningsberättigande areal kan tas bort från ekoförbindelsen, om besittningen 

av arealen överförs till en annan och om den areal som omfattas av 
ekoförbindelsen inte sjunker under minimiarealen efter borttagandet

• Förbindelsen förfaller utan återkrav om 
• den ersättningsberättigande arealen eller djurantalet sjunker under minimimängden 

i samband med överföring av besittningen av en hel gård

• Om den ersättningsberättigande arealen sjunker under minimiarealen av någon 
annan orsak, upphör förbindelsen och de utbetalda ersättningarna återkrävs

• Förvaltningen kan ändra förbindelsearealen under förbindelseperioden på basis 
av

• övervakning 

• uppdatering av åkerskiftesregistret

• ersättningsmottagarens ansökan
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Överföring av hela förbindelsen eller en del av 
den

• Hela förbindelsen kan överföras eller delas till en delaktig i samma gård eller till 
en jordbrukare på en annan gård

• Mottagaren av förbindelsen kan fortsätta iaktta förbindelsen eller en del av den 
under den återstående förbindelseperioden

• Mottagaren av förbindelsen ska uppfylla förutsättningarna för en 
ersättningsmottagare: aktiv jordbrukare, ålderskrav, krav på utbildning i ekologisk 
produktion, ska höra till ekokontrollen

• Om mottagaren av förbindelsen inte fortsätter iaktta förbindelsen, förfaller den 
och frånträdaren får inget återkrav
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Frånträdande av förbindelse
• En sökande kan frånträda förbindelsen under pågående förbindelseperiod

på grund av force majeure eller exceptionella omständigheter

• Sådana är till exempel
a) stödmottagaren avlider

b) stödmottagaren blir arbetsoförmögen under en längre tid

c) en allvarlig naturkatastrof påverkar gårdsbruksenhetens odlade areal i 
väsentlig grad

d) byggnader för uppfödning av djur på gården förstörs genom olyckshändelse

e) en epizooti eller växtsjukdom eller växtskadegörare drabbar jordbrukarens 
hela djurbesättning eller en del av den eller på motsvarande sätt 
jordbrukarens grödor

f) hela eller en avsevärd del av gårdsbruksenheten exproprieras, om 
expropriationen inte kunde förutses när ansökan lämnades in.
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Ersättning för ekologisk
husdjursproduktion 2023
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Förbindelse om och ersättning för ekologisk
husdjursproduktion 1/3

• För att en sökande ska kunna ansöka om ersättning för ekologisk 
husdjursproduktion måste sökanden också förbinda sig till ekologisk 
växtproduktion.

• Sökanden ska i samband med ansökan om förbindelse uppge det eller de djurslag 
som önskas ingå i förbindelsen.

• Utbildningskrav för nya gårdar: 
• 5 dagar utbildning om ekologisk växtproduktion

• 2 dagar utbildning om ekologisk animalieproduktion eller annan motsvarande utbildning

• Sökanden ska ansluta sig till ekokontrollsystemet i fråga om det eller de djurslag 
som omfattas av förbindelsen. 

• Sökanden ska för djurens del höra till kontrollsystemet för ekologisk produktion 
under hela förbindelseåret fastän det nödvändiga genomsnittliga djurantalet 
skulle uppnås redan tidigare. 28.9.2022 Ersättning för ekologisk produktion, (UTKAST)



Förbindelse om och ersättning för ekologisk 
husdjursproduktion 2/3

• Djurantal 
• Sökanden ska ha i genomsnitt minst 5 djurenheter (de) ekologiskt uppfödda 

produktionsdjur varje förbindelseår.

• Djurslag om vilka sökanden kan ingå förbindelse: 
• Nötkreatur: mjölkkor, dikor, andra nötkreatur

• Får och getter

• Svin: suggor, slaktsvin, galtar

• Fjäderfä: hönor och tuppar, broilrar, kalkoner, gäss, ankor och moderdjur av 
dessa fjäderfän.
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Förbindelse om och ersättning för ekologisk 
husdjursproduktion 3/3

• Gården kan ha också konventionellt producerade djur, om djuren är av ett 
annat djurslag än djuren i ekologisk husdjursproduktion

• Man kan byta ut eller lägga till djurslag under förbindelseperioden, en 
inledande kontroll ska göras av det nya djurslaget

• Om kravet på djurenheter (5 de) inte uppfylls under förbindelseåret eller om 
produktionsinriktningen ändras från animalieproduktion till 
växtodlingsproduktion, betalas ersättning bara för växtproduktionen. 
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Djurtäthet
 När gårdens djurtäthet räknas ut beaktar man gårdens genomsnittliga 

djurantal under kalenderåret

 Förvaltningen får gårdens djurantal från djurregistren
 Ett undantag är fjäderfä för vilka anmälan om djurantal måste lämnas in.

 Räkningstiden för antalet djur:
 Normalt är räkningstiden ett kalenderår.

 Om djuren fogas till ekokontrollen när förbindelseåret redan har börjat (efter 
1.5.), är räkningstiden från ingången av följande kalenderår 1.1.—31.12. 

 Om djuren har fogats till ekokontrollen innan förbindelseåret började, är 
räkningstiden 1.5.—31.12. Under de följande åren är räkningstiden ett 
kalenderår.

 Det djurslag som ligger till grund för räkningen kan ändras bara från 
ingången av förbindelse- eller kalenderåret
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Djurskyddslagstiftningens grundläggande krav
• En jordbrukare som har förbindelse om ekologisk husdjursproduktion ska 

som krav för basnivån iaktta de bestämmelser i djurskyddslagstiftningen 
som hänför sig till vattentillförsel, näring samt djurhållningsplatsens och 
betesmarkens säkerhet:

• Djurskyddslag (247/1996)                                                         
• 4 § 1 mom.
• 5 § 1 mom.

• Djurskyddsförordning (396/1996) 
• 1 § 1 och 4 mom.
• 3 § 1 mom.
• 9 § 1 mom.

• SRf (592/2010) om skydd av nötkreatur
• 10 § 1 och 3 mom.
• 13 § 1 och 2 mom.

• SRf (587/2010) om skydd av får
• 8 § 1 mom.
• 12 § 1 mom.

• SRf (589/2010) om skydd av getter
• 8 § 1 mom.
• 11 § 1 mom.

• SRf (673/2010) om skydd av höns
• 6 §
• 9 §1 mom.

• SRf (629/2012) om skydd av svin
• 12 §
• 15 § 3 och 4 mom.
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Partiell förbindelse, odling av 
frilandsgrönsaker 2023
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Gårdens partiella förbindelse, frilandsgrönsaker

• Förbindelsen kan ingås för bara en del av gårdens skiften. 
Förbindelsen behöver inte ingås för gårdens alla skiften.

• En partiell ekoförbindelse kan inte vara en förbindelse där till 
exempel bara skyddszonskiftena har lämnats utanför förbindelsen.

• På förbindelsearealen i en partiell ekoförbindelse ska man odla
• frilandsgrönsaker årligen på minst 1 hektar. 

• på de andra åkerskiftena i förbindelsen får man utöver frilandsgrönsaker odla 
också andra växter, om produktionen har organiserats i produktionsenheter 
enligt ekoförordningen så att samma växt inte odlas både ekologiskt och 
konventionellt.

• Kravet på avsalugrödor gäller också gårdens partiella förbindelse, 
frilandsgrönsaker. Arealen i odling med frilandsgrönsaker multipliceras med 
två, den andra förbindelsearealen på normalt vis. 28.9.2022 Ersättning för ekologisk produktion, (UTKAST)



Gårdens partiella förbindelse, frilandsgrönsaker

• Ersättning för ekologisk produktion kan betalas bara på basis av gårdens partiella 
förbindelse, om jordbrukaren årligen i sin stödansökan uppger minst 1 hektar 
odling av frilandsgrönsaker.

• Om sökanden något år uppger mindre än 1 hektar frilandsgrönsaker, men kravet 
på minimiareal för ekoförbindelsen uppfylls, betalas ingen ersättning men 
förbindelsen förblir i kraft. Minimiarealen för en ekoförbindelse är 5 hektar eller 1 
hektar trädgårdsväxter.
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Ersättning för ekologisk produktion 
och harmonisering av andra stöd
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Harmonisering: Ekoersättning och
miljöersättning
• Inom åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter kan 

en ekogård bara välja metoderna:
• Organisk eller biologiskt nedbrytbar marktäckning eller gräs som ska klippas 

under växtperioden för fleråriga växter.

• En ekogård kan inte välja den skiftesspecifika åtgärden 
markförbättrande grödor och saneringsgrödor i samband med 
miljöersättningen, om gården har valt en partiell förbindelse om 
frilandsgrönsaker.

• Om ekogården väljer skiftesåtgärden som gäller främjande av cirkulär 
ekonomi, får den använda endast gödselmedel som är tillåtna inom 
ekoproduktion.
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Harmonisering

Ersättning för djurens välbefinnande:

• En gård med förbindelse om ekologisk husdjursproduktion kan inte 
välja åtgärderna:
• Betesgång för ungboskap

• Betesgång för dikor och mjölkkor

• Utevistelse för nötkreatur

• Betesgång för får och getter.

Miljösystem:

• En ekogård kan inte välja åtgärden gröngödslingsvall.

Trädor och naturvårdsvallar:

• En areal som är föremål för ekoförbindelse kan årligen till högst 25 
procent utgöras av träda eller naturvårdsvall. 28.9.2022 Ersättning för ekologisk produktion, (UTKAST)



Betalning av ersättning för ekologisk
produktion
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Ersättningsnivåerna för ekologisk produktion

• Växtproduktion 160 € / hektar

• Husdjursproduktion
• 160 €/hektar + 130 € / 0,5 djurenheter / hektar

• Grönsaksproduktion på friland 590 € / hektar

• Ersättning betalas inte för
• Areal med vedartade energigrödor 

• Annan hampareal än sådan som berättigar till grundläggande inkomststöd 
som i sin helhet finansieras av EU

• Skiften med skyddszon

• Vallar på naturvårdsåker och mångfaldsväxter inom miljösystemet
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Exempel på beräkning av husdjursförbindelse

Gårdens ekoförbindelse omfattar 100 hektar och gården har 40 nötkreatur = 
40 djurenheter (de).

Ekoersättningens belopp:

För växtproduktionen: 100 ha x 160 €/ha = 16000 €

+

För animalieproduktionen: 40 de : 0,5 de/ha = 80 ha → Betalas för 80 hektar

80 ha x 130 €/ha = 10 400 €

I ekoersättning betalas sammanlagt 16 000 € + 10 400 € = 26 400 €
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Betalning av ersättning för ekologisk
produktion
• Ersättning för ekologisk produktion kan betalas för de 

ersättningsberättigande arealer som ingår i ekoförbindelsen och som det 
aktuella året har anmälts i stödansökan på det sätt som Livsmedelsverket 
bestämt och som är i jordbrukarens besittning senast den 15 juni det 
aktuella året. 

• Om gården har ingått en partiell ekoförbindelse på basis av odling av 
frilandsgrönsaker, betalas ersättningen för ekologisk produktion enligt den 
växt som odlas årligen. 

• Ersättning för ekologisk produktion får det första förbindelseåret betalas till 
en gård som läggs om till ekologisk produktion först efter det att 
produktionskontrollen på jordbrukarens gård har godkänts. 
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Nya, förändrade saker
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Nya, förändrade saker

• Under förbindelseperioden ska en utfyllande endagskurs avläggas.

• Avsalugrödor ska odlas varje år. Kravet på avsalugrödor gäller också för ekologisk
husdjurproduktion, om förbindelsearealen är stor i förhållande till djurantalet.

• Som avsalugröda betraktas inte spannmål, trindsäd eller blandade växtbestånd av 
dessa som skördats innan de mognat

• Sökanden ska ha i genomsnitt minst 5 djurenheter (de) ekologiskt uppfödda 
produktionsdjur varje förbindelseår, men ersättning betalas för så många hektar i 
förbindelsen som jordbrukaren har 0,5 djurenheter per hektar av djur som ingår i 
förbindelsen om ekologisk husdjursproduktion. 
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Nya, förändrade saker

• På förbindelsearealen i en partiell ekoförbindelse ska man odla frilandsgrönsaker 
årligen på minst 1 hektar. 

• Kravet på avsalugrödor gäller också en partiell förbindelse som ingåtts på basis av 
frilandsgrönsaker

• Arealen i odling med frilandsgrönsaker fördubblar mängden avsalugrödor
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Ekoförbindelser som ingåtts åren
2020, 2021 och 2022 och anpassning
av förbindelserna
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Ekoförbindelser som ingåtts åren 2020, 
2021 och 2022

Om jordbrukaren våren 2023 har en gällande ekoförbindelse som 
ingåtts år 2020, 2021 eller 2022 kan han eller hon

1. frånträda förbindelsen utan återkrav och ansöka om en ny femårig 
ekoförbindelse enligt den nya perioden. Genom att ansöka om ny förbindelse 
säkerställer jordbrukaren att han eller hon får förbindelsen för hela perioden 
och fortsättningsåren.

ELLER

2. anpassa, dvs. hålla den gamla förbindelsen i kraft fram till utgången av den 
ursprungliga förbindelseperioden. För de anpassade förbindelserna gäller nya 
förbindelsevillkor, lagstiftning och minimikrav från och med 2023.
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Om jordbrukaren anpassar en gällande
förbindelse
Fogandet av tilläggsarealer till förbindelsen bestäms genom 
ansökningsförordningen och med hänsyn till anslagssituationen i statsbudgeten.

Krav på avsalugrödor 

• Om gårdens skörd har använts som foder för konventionellt uppfödd boskap och 
jordbrukaren väljer en anpassad förbindelse, ska gården år 2023 alternativt

1. Börja producera den mängd avsalugrödor som krävs

2. Sluta ett avtal om foderproduktion med en gård som ingått förbindelse om 
ekologisk husdjursproduktion

3. Anmäla gårdens djur till ekokontrollen och ansöka om förbindelse om 
ekologisk husdjursproduktion.
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