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URVALSKRITERIER

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 

1305/2013 artikel 29 Ekologiskt jordbruk (M11)

Överförts pengar från miljöersättning (åtgärd M10) till 

ekologisk produktion

Finansiera befintliga åtaganden från år 2015 

+ nya åtaganden för ca 200 hektar

-> URVALSKRITERIER behövs för att kunna välja ut 

ansökningar 



URVALSKRITERIER

• Nytt på Åland för en arealbaserad ersättning

• Frivilligt för arealbaserade stöd

• Måste fastställas 

• före ansökningsperioden

• i samråd med övervakningskommittén 

• slutligt beslut av landskapsregeringen (4.5.2018) 

• Finns anvisningar och riktlinjer från kommissionen

• Inskrivet i LBU-programmet genom programändring



URVALSKRITERIER

Urvalet har utgångspunkt i tre huvudkategorier 

1) Ekologisk nytta

2) Miljömässig nytta

3) Bidrag till jordbrukets produktivitet (övergripande 

målsättning i LBU-programmet) 



URVALSKRITERIER

I bedömningen beaktas  

 Produktionen på gården åren 2016 och 2017 

(andel ekologiskt odlad mark och eko-odlade grödor) 

 Vad ansökan gäller

 Konventionellt odlad gård

 Konventionellt odlad tilläggsareal på ekogård

 Areal som har odlats ekologiskt utan åtagande

 Omläggning av husdjursproduktionen på en ekogård

 Den förändring som åstadkoms i produktionen (från 

en femårig växtföljdsplan (2018 - 2022) 



URVALSKRITERIER

• Konkreta värden (areal i hektar eller %), gröda, 

produktionsmetod)

• Kan konstateras 

• från Stödtillämpningen (åren 2016 och 2017)

• Årets ansökningshandling

• Bifogad växtföljdsplan för åren 2018-2022

• Ingen subjektiv bedömning



URVALSKRITERIER

Ekologisk nytta som åstadkoms

Utgående från produktionshelheten på gården

Poäng 5 - 0 från två delkategorier 

a) Produktionshelheten som läggs om från konv. (3 - 0)

 växt- och husdjursproduktion

 hela växtodlingen (på växtodlingsgård)

 endast växtodlingen (på en husdjursgård)

 husdjursproduktionen på ekogård

b) Helheten 2018 på en ”gammal” ekogård (2 - 0)

 både djur- och växtproduktion, tidigare bara växtodlingen  

 hela gårdens åkerareal, tidigare även konv. areal



URVALSKRITERIER

Miljömässig nytta som åstadkoms

Utgående från ökningen av ekoarealen på gården

Poäng 6 – 0 från tre kategorier

a) Andelen ekologiskt odlad mark 2017  (3 – 0)

 100%  ->  0% 

b) Produktionsmetod/ grödor 2017 på arealen i 

ansökan (2 – 0)

• Konventionellt/ekologiskt

• Grödor till livsmedel /vall

c) Andelen ekologisk odlad mark år 2018 (1 – 0)

• Ökning så att hela gården odlas ekologiskt

• Ökar men hela gården odlas inte ekologisk 



URVALSKRITERIER

Inverkan på jordbrukets produktivitet och 

produktion av livsmedel

Utgående från andelen grödor som odlas till livsmedel

Poäng 7 - 0 från två kategorier

a) Prod. inriktningen på ekoarealen 2016-2017 (3 - 0)

• Trädgårdsgrödor eller matpotatis

• Övriga grödor till livsmedel

• % av gårdens åkerareal

b) Ändring av produktionen 2018, plan (4 – 0)

• Ökning av grödor till livsmedel i % 



URVALSKRITERIER

 Ansökans poäng summeras

 En ansökan måste få minst tre (3) poäng 

sammanlagt från ekologisk nytta och miljömässig 

nytta för att ”gå vidare” 

 Ansökningarna rangordnas enligt poäng 

 Godkänns 

 med början från den ansökan som fått högst poäng

 upp till 200 ca. hektar



URVALSKRITERIER

Regler för ”oavgjort” (tie-break)

En stegvis prövning i bestämd ordningsföljd

1) poängtal för den miljömässiga nyttan (kategorierna 

1, 2 och 3)      

2) poängantalet för inverkan på jordbrukets 

produktivitet och produktion av livsmedel 

(kategorierna 6 och 7)

3) poängtal som ansökan erhållit i kategori 3   

4) poängantal som ansökan erhållit i kategori 7

5) enligt det poängantal som ansökan erhållit i 

kategori 4



URVALSKRITERIER

Regler för ”sista ansökan”

• Hela ansökan måste rymmas innanför ramen

• En ansökan som inte i sin helhet kan godkännas 

(på grund av att ca. 200 hektar överskrids) avslås

• En ansökan efter den kan inte heller godkännas 

även om dess areal skulle vara liten      


