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1. Allmänna villkor för erhållande av 

ersättning för ekologisk produktion    

För att erhålla ersättning för ekologisk 

produktion ska stödmottagaren ingå ett 

åtagande vilket innebär att stödmottagaren 

förbinder sig att utföra de insatser som ingår i 

åtagandet.  

 

Stödmottagaren ska också iaktta den basnivå 

som fastställts för åtgärden. Basnivån beskrivs 

i bilaga 2. Därutöver utgör tvärvillkoren och 

krav på bevarande av jordbruksmarken 
ytterligare en egen separat villkorsnivå som 

ska iakttas för erhållande av ersättning för 

ekologisk produktion. För dessa betalas ingen 

ersättning, men iakttagandet av dem är ett krav 

för erhållande av ersättning för ekologisk 

produktion.  
 

1.1 Åtagande  

Ersättning för ekologisk produktion kan 

beviljas på basis av ett åtagande som innebär 

att stödmottagaren förbinder sig att bedriva 

ekologisk produktion på det sätt som beskrivs i 

punkt 3. 

 

Ett åtagande kan ingås för övergång till 

ekologisk produktion och för ekologisk 

produktion i produktionsskede.  

 

En gårdsbruksenhet kan omfattas både av ett 

åtagande om övergång till ekologisk 

produktion och av ett åtagande om 

bibehållande av ekologisk produktion men 

åtagandena kan inte kombineras med varandra 

på samma areal. 

 

Ett åtagande kan omfatta ekologisk växtodling 

och ekologisk husdjursproduktion. Ekologisk 

växtodling och ekologisk husdjursproduktion 

kan ingå i samma åtagande förutsatt att både 

växtodlingen och husdjursproduktionen är i 

samma produktionsskede (i övergång eller i 

produktion). Är jordbruksföretagets växtodling 

och husdjursproduktion i olika 

produktionsskeden ska separata åtaganden 

ingås.  

 

Stödmottagarens åtagande eller åtaganden om 

ekologisk produktion måste omfatta minst 

hälften av gårdsbruksenhetens åkermark.  Den 

areal som ingår i åtagandet ska anges per 

basskifte. På ett skifte som något år tillfälligt 

inte kan odlas måste villkoren för ekologisk 

produktion följas och skiftet måste omfattas av 

den årliga produktionskontrollen även om 

ingen ersättning beviljas för skiftet. 

 

Åkermarken som omfattas av åtagandet måste 

vara ansluten till och godkänd av den 

produktionskontroll som avses i förordningen 

om ekologisk produktion
1
 och stödmottagaren 

ska omfattas av kontrollsystemet för ekologisk 

produktion under hela åtagandeperioden. 

 

Ett åtagande om övergång till ekologisk 

husdjursproduktion och ett åtagande om 

ekologisk husdjursproduktion i 

produktionsskede måste omfatta minst två 

djurenheter. Antalet djur omräknas till 

djurenheter med hjälp av koefficienterna i 

bilaga 1. Husdjuren som ingår i ett åtagande 

ska vara i stödmottagarens besittning och 

omfattas av den ekologiska 

produktionskontrollen som fastställs i 

förordningen om ekologisk produktion.  

 

Ersättning för övergång till ekologisk 

husdjursproduktion kan beviljas till 

jordbrukare som samtidigt ingår ett åtagande 

om övergång till ekologisk produktion för 

gårdens växtodling eller som har ett åtagande 

om bibehållande av ekologisk växtodling på 

sin gårdsbruksenhet. 

 

Ett åtagande om övergång till ekologisk 

produktion omfattar två år. Direkt efter det ska 

stödmottagaren ingå ett åtagande om 

bibehållande av ekologisk produktion som 

omfattar minst tre år.  

 

Åtagandeperioden för nya åtaganden om 

bibehållande av ekologisk produktion som inte 

följer direkt efter en inledande 

övergångsperiod är fem år.  

 

Ett åtagande börjar den 1 maj det år då 

åtagandet ingås. Med ett åtagandeår avses 

tiden mellan den 1 maj och den 30 april, en 

åtagandeperiod börjar den 1 maj och slutar den 

30 april. 

                                                           
1
 rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk 

produktion och märkning av ekologiska produkter 

och om upphävande av förordning (EEG) nr 

2092/91. 



Åtagandeperioden för ett femårigt åtagande 

som ingås år 2016 börjar 1.5.2016 och slutar 

30.4.2021. Efter det kan åtagandet förlängas 

med ett år i taget till slutet av 

programperioden. 

Ett åtagande kan ingås av en jordbrukare som 

avses i punkt 1.2.  

 

Ett åtagande förfaller om minimiarealen eller 

minimiantalet djur inte längre uppfylls vilket 

kan leda till återkrav av den ersättning som 

redan har utbetalts till stödmottagaren under 

åtagandeperioden (se punkt 5.4).  

 

Ett åtagande kan inte omfatta sådan mark som 

ingår i ett åtagande om balanserad användning 

av näringsämnen, i ett åtagande om ängsvall 

eller i ett åtagande om anläggning av 

skyddszoner.    

 

Ansökan om åtagande ska göras senast 

15.6.2016 på landskapsregeringens blankett 

Å16 i enlighet med landskapsregeringens 

föreskrifter.  

 

Den del av gårdsbruksenhetens åkermark som 

inte ingår i ett åtagande om övergång till 

ekologisk produktion eller i ett åtagande om 

ekologisk produktion i produktionsskede ska 

omfattas av ett åtagande i miljöersättningen om 

balanserad användning av näringsämnen, om 

anläggning av skyddszon eller om skötsel av 

ängsmark.  

 

Landskapsregeringen kan låta bli att godkänna 

en ansökan om åtagande om sökanden mitt 

under åtagandeperioden har frånträtt ett 

motsvarande åtagande och det inte har gått två 

år sedan åtagandet upphörde att gälla.   

 

Revidering av åtagandet vid ändring av 

lagstiftning  

Under åtagandeperioden kan åtagandet 

anpassas för att beakta ändringar i 

lagstiftningen som gäller villkoren för den 

berörda ersättningen (Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1305/2013, artikel 

48). Om stödmottagaren inte godkänner 

anpassningen, förfaller åtagandet utan att den 

ersättning som redan har betalats ut återkrävs. 

 

1.2  Jordbrukare 

Aktiv jordbrukare 

Ersättning för ekologisk produktion kan 

beviljas till en aktiv jordbrukare som avses i 

förordning (EU) nr 1307/2013 artikel 9.2 - 9.5)  

 

Med jordbrukare avses en fysisk eller juridisk 

person eller en grupp av fysiska eller juridiska 

personer som bedriver jordbruksverksamhet. 

 

Som aktiv jordbrukare betraktas alltid en 

jordbrukare som det kalenderår som föregår 

ansökningsåret har beviljats sammanlagt högst 

5 000 euro i direktstöd, oavsett vilken annan 

verksamhet jordbrukaren bedriver. Som aktiv 

jordbrukare betraktas inte sådana fysiska eller 

juridiska personer eller grupper av fysiska eller 

juridiska personer som driver flygplatser, 

tillhandahåller järnvägstjänster eller driver 

vattenverk, fastighetsföretag eller permanenta 

sport- och rekreationsanläggningar och som 

dessutom har fått över 5 000 euro i direktstöd 

det kalenderår som föregår ansökningsåret. 

 

Med en gårdsbruksenhet avses en sådan 

produktionsenhet som en jordbrukare leder och 

som används för bedrivande av jordbruk och 

som bildas av en eller flera fastigheter eller 

delar av fastigheter eller av en eller flera 

produktionsbyggnader jämte mark. En 

gårdsbruksenhet ska dessutom vara 

funktionellt och ekonomiskt självständig samt 

förvaltas som en helhet på grund av ägande 

eller arrende, 

 

Jordbrukarens ålder 

Den fysiska person som är sökande eller hans 

eller hennes make ska vara minst 18 år den 31 

december året innan åtagandet påbörjas. Med 

make avses sökandens make eller maka eller 

en person som lever med sökanden under 

äktenskapsliknande förhållanden som avses i 7 

§ 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992). 

 

Bedrivs jordbruk och trädgårdsodling av flera 

jordbrukare eller i form av en sammanslutning, 

förutsätts för beviljande av ersättning att minst 

en jordbrukare, en medlem i 

sammanslutningen, en delägare eller en 

bolagsman uppfyller ålderskravet.  

 



Ålderskravet gäller inte ett offentligrättsligt 

samfund, en förening, en stiftelse, en 

fängelselägenhet eller en skollägenhet. 

 

1.3 Gårdsbruksenhetens areal  

Stödmottagaren ska under hela 

åtagandeperioden oavbrutet ha i sin besittning 

minst 3 hektar åkermark eller minst 0,5 hektar 

på vilken det odlas trädgårdsväxter. Icke odlad 

areal beaktas inte.   

 

De bas- eller jordbruksskiften som under något 

av de åren som stödmottagarens åtagande är i 

kraft på grund av växelbruk besitts av en annan 

stödmottagare som också har ingått ett 

åtagande om ekologisk produktion kan räknas 

in i den areal som avses ovan för den 

stödmottagare som i huvudsak besitter skiftet. I 

detta fall ska denna separat ansöka skriftligen 

hos landskapsregeringen om byte av 

åkerskiftena. Ersättning för ekologisk 

produktion betalas till den som det aktuella 

året odlar skiftet. 

 

Med åkermark avses åker, areal med 

permanenta grödor (t.ex. äpple och jordgubbar) 

och sådan permanent gräsmark som har 

markanvändningsslaget åker. 

 

När minimiarealen beräknas beaktas endast de 

jordbruksskiften som är minst 0,01 hektar.   

 

1.4 Bevarande av handlingar 

Handlingar, anteckningar och intyg som ingår i 

villkoren för erhållande av ersättning och som 

inte sänds till Ålands landskapsregering ska 

bevaras i minst fyra år efter det att 

åtagandeperioden upphörde.  

 

1.5 Tvärvillkor 

Beviljandet av ersättning för ekologisk 

produktion förutsätter att stödmottagaren 

iakttar tvärvillkoren.  

 

Tvärvillkoren indelas i föreskrivna 

verksamhetskrav och krav på god 

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. De 

föreskrivna verksamhetskraven består av EU:s 

rättsakter och nationell lagstiftning. 

Jordbrukaren åtar sig att följa gällande 

författningar och rättsakter. 

 

1.6 Användning av jordbruksareal 

Med jordbruksareal avses åker, permanenta 

grödor och permanent bete/permanent 

gräsmark. 

 

Jordbruksarealen ska hållas öppen. En areal för 

permanenta grödor betraktas som öppen även 

om det finns plantskolor, fruktträd eller 

bärbuskar på området.  

 

Jordbruksareal får användas för andra ändamål 

än jordbruk. Före sådd, efter skörd och under 

vintersäsongen är iståndsättningsåtgärder eller 

andra motsvarande åtgärder för förbättrande av 

åkerns kulturtillstånd, kommunaltekniska 

arbeten, verksamhet i anslutning till turism och 

rekreation samt annan motsvarande 

verksamhet tillåtna på jordbruksmark. Under 

vegetationsperioden, före skörd, får arealer 

kortvarigt användas för annat än jordbruk, om 

verksamheten inte skadar skörden.  

 

På jordbruksareal som används för andra 

ändamål än jordbruksverksamhet tillämpas 

tvärvillkoren. 

 

Användningen av arealerna för annat än 

jordbruksverksamhet får inte äventyra 

jordbruksanvändningen av arealerna under 

följande vegetationsperiod. 

 

2. Minimikrav för ersättningen för 

ekologisk produktion 

 

2.1 Gödsling 

Fosforgödsling 

En stödmottagare som har ett åtagande om 

övergång till ekologisk produktion eller ett 

åtagande om ekologisk produktion i 

produktionsskede får årligen använda högst 65 

kilogram fosfor per hektar åker och år. Vid 

gödsling av trädgårdsväxter får högst 112 

kilogram fosfor användas per hektar åker och 

år. På ovan nämnda mängder får 

fosforutjämning tillämpas. Vid fosforgödsling 

kan en högst fem år lång utjämningsperiod 

tillämpas. Fosforutjämningsperioden ska 

inledas när den tillåtna årliga fosfornivån 

överskrids. Utjämningsperioden kan inledas 

också när den tillåtna årliga mängden fosfor 

underskrids. Stödmottagaren ska föra 

anteckningar om tidpunkten för 



utjämningsperiodens början och slut.  

 

Kvävegödsling 

En stödmottagare som har ett åtagande om 

övergång till ekologisk produktion eller ett 

åtagande om bibehållande av ekologisk 

produktion får årligen använda högst den 

mängd kväve per hektar åker som anges i 

Ålands landskapsregerings beslut (41:2016) 

om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater 

från jordbruket. 

 

Kvävegödsling ska dimensioneras och 

gödselmedlet sprids på basis av genomsnittlig 

skördenivå, odlingszon, växtföljd och jordart 

med målet att bevara jordens näringsbalans. 

 

En gård får för åkergödsling använda högst 

följande kvävemängder, som innehåller de 

totala mängderna av lösligt kväve både i de 

oorganiska gödselmedel och i den stallgödsel 

och de organiska gödselfabrikat som används: 

1) höstsäd högst 200 kg kväve/ha/år, 

varav högst 30 kg kväve/ha på hösten 

och 170 kg kväve/ha på våren; vid 

användning av långsamt lösande kväve 

sprids högst 40 kg kväve/ha på hösten 

och 160 kg kväve/ha på våren, 

2) potatis 130 kg kväve/ha/år, 

3) hö och betesmark, ensilage och 

trädgårdsväxter 250 kg kväve/ha/år, 

samt 

4) vårsäd, sockerbetor, oljeväxter samt 

andra högst 170 kg kväve/ha/år. 

5) För grov mojord och grövre 

mineraljord minskas de i 2 mom. 

nämnda kvävemängderna med 10 

kg/ha/år. 

 

De ovan nämnda totala kvävemängderna 

minskas med 40 kg/ha för torvjord där 

spannmål och sockerbetor odlas. För vallar på 

torvjord minskas mängden med 10 kg/ha. Om 

den tillåtna mängden för kvävegödsling 

överstiger 170 kg/ha/år, ska mängden delas 

upp på minst två omgångar och tiden mellan 

spridningarna ska vara minst två veckor. 

 

I fråga om stallgödsel och organiska 

gödselfabrikat som innehåller stallgödsel får en 

mängd som motsvarar högst 170 kg lösligt 

kväve per ha och år tillföras åkern, dock med 

beaktande av vad som sägs ovan. 

2.2 Användning, hantrering och lagring av 

växtskyddsmedel 

 

Växtskyddsmedel ska användas på ett korrekt 

sätt i enlighet med det konstaterade behovet 

och med iakttagande av bruksanvisningarna.  

 

Vid yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel ska även de allmänna 

principerna för integrerat växtskydd iakttas.  

 

Till den skiftesvisa bokföringen skall 

antecknas växtskyddsmedlets namn, 

användningstid, besprutad areal, odlingsväxt, 

användningsmängd och orsak till 

användningen. 

 

Jordbrukaren ska iaktta särskild försiktighet 

vid lagring, hantering, utspädning och 

blandning av växtskyddsmedel före och under 

spridningen för att åtgärderna inte ska medföra 

någon risk för människors hälsa eller för 

miljön.  

 

Växtskyddsmedel ska förvaras i 

ändamålsenliga förvaringslokaler separat från 

livsmedel och foder. Tillvaratagande och 

bortskaffande av rester av växtskyddsmedel 

och växtskyddsmedlens förpackningar ska ske 

i enlighet med anvisningarna på 

förpackningen. 

 

På en gårdsbruksenhet får växtskyddsmedel 

spridas endast av en person som har avlagt den 

examen som avses i 10 § i lagen om 

växtskyddsmedel (1563/2011) eller som fått 

rätt att ordna denna examen eller som har en 

gällande utbildning i aktuella växtskyddsfrågor 

eller motsvarande examen. Om jordbrukaren 

använder eller köper växtskyddsmedel eller 

fattar beslut om växtskyddsåtgärder ska 

utbildningen/examen vara i kraft. 

 

Genom examen inom området för 

växtskyddsmedel visas förmåga att på ett 

tryggt och korrekt sätt hantera och använda 

växtskyddsmedel. I examen ingår, med 

beaktande av målgruppen, ämnesområden som 

omfattar en korrekt, hållbar och säker 

hantering och användning av 

växtskyddsmedel, integrerat växtskydd, risker 

med användningen av växtskyddsmedel och 

hantering av riskerna, användning, underhåll 

och service av utrustning för spridning av 



växtskyddsmedel samt dokumentation över 

användningen av växtskyddsmedel. Över 

avlagd examen utfärdas ett bevis som är giltigt 

i 5 år. 

 

På en gårdsbruksenhet ska en växtskyddsspruta 

som används för yrkesmässig spridning av 

växtskyddsmedel testas på det sätt som 

föreskrivs i 4 kap. i lagen om 

växtskyddsmedel. Över testning av 

spridningsutrustningen ska det upprättas ett 

protokoll. Den godkända utrustningen ska 

förses med godkännandemärkning. 

Traktorsprutor i yrkesmässig användning ska 

testas en gång senast 26.11.2016 och därefter 

vart femte år. Om spridningsutrustningen har 

testats tidigare behöver utrustning som en inte 

testas på nytt förrän om 5 år efter testningen. 

 

3. Villkor i åtagandet om ekologisk 

produktion   

Till stödmottagarens åtagande hör att bedriva 

ekologisk växtproduktion i enlighet med 

förordningen om ekologisk produktion på 

minst halva gårdsbruksenhetens åkerareal.   

 

Omfattar åtagandet husdjursproduktion hör till 

stödmottagarens åtagande att bedriva ekologisk 

husdjursproduktion i enlighet med 

bestämmelserna i förordningen om ekologisk 

produktion. Den ekologiska 

husdjursproduktionen ska fortgå under hela 

åtagandeperioden men djurslagen kan variera.  

 

Stödmottagaren ska under åtagandeperioden 

delta i kurser i ekologiska produktionsmetoder 

som sammanlagt ska omfatta minst fyra dagar. 

En stödmottagare som har ett åtagande om 

övergång till ekologisk produktion och direkt 

därefter ett åtagande om bibehållande av 

ekologisk produktion ska delta i kurser som 

sammanlagt omfattar minst fyra dagar.  

 

Har en stödmottagare inte tidigare bedrivit 

ekologisk produktion på sin gårdsbruksenhet 

ska minst två av dessa kursdagar genomgås 

under de två första åtagandeåren.  Är det fråga 

om jordbruk som bedrivs av en 

sammanslutning ska den som ansvarar för 

gårdsbruksenhetens skötsel delta i kurserna.  

 

4. Frivilliga komplement till ett åtagande 

om ekologisk produktion 

4.1 Val av frivilliga komplement 

En stödmottagare som har ett åtagande om 

ekologisk produktion kan välja följande 

frivilliga komplement som ingår i 

miljöersättningen: 

˗ reducerad höstbearbetning 

˗ förbättrad användning av stallgödsel 

˗ odling av markförbättrande växter, 

dock ej gröngödslingsvall 

˗ odling av dragväxter för bin  

 

De frivilliga komplementen ska väljas 

samtidigt då åtagandet om övergång till 

ekologisk produktion eller åtagandet om 

ekologisk produktion i produktionsskede ingås 

och villkoren ska uppfyllas under hela 

åtagandeperioden.   

 

Har det i ett åtagande om övergång till 

ekologisk produktion ingått ett frivilligt 

komplement ska det frivilliga komplementet 

följa med till det åtagande om ekologisk 

produktion i produktionsskede som 

stödmottagaren ska ingå direkt efter den 

inledande övergångsperioden.  

 

Har det i ett åtagande om övergång till 

ekologisk produktion inte ingått ett frivilligt 

komplement under den inledande 

övergångsperioden kan ett frivilligt 

komplement inte väljas när det åtagande om 

ekologisk produktion i produktionsskede som 

ska följa direkt efter den inledande 

övergångsperioden ingås.  

 

Begränsningar i valet på gårdsnivå  

Förbättrad användning av stallgödsel väljas 

enbart på gårdsbruksenheter som har en 

djurtäthet som överstiger 0,35 djurenheter per 

hektar.  

 

Odling av markförbättrande växter kan väljas 

enbart på gårdsbruksenheter vars djurtäthet 

underskrider 0,35 djurenheter per hektar.   

 

Antalet djur omräknas till djurenheter med 

hjälp av koefficienterna i bilaga 1.   

 



Begränsningar av valet på skiftesnivå 

På ett skifte är det inte möjligt att välja både 

fånggröda och reducerad höstbearbetning.  

 

För ett skifte som används för odling av 

ettåriga trädgårdsväxter eller matpotatis kan 

inget frivilligt komplement väljas.   

 

4.2 Reducerad höstbearbetning 

Stödmottagaren ska åta sig att på hösten lämna 

åkermark oplöjd efter skörden.  På hösten 

tillåts en reducerad bearbetning som lämnar en 

betydlig del av stubben eller växtmassan kvar 

på markytan. Direktsådd är tillåten både på 

hösten och på våren. Ett skifte som inte har 

direktsåtts på hösten ska plöjas, direktsås eller 

bearbetas på något annat sätt på våren. 

Plöjningen, direktsådden eller bearbetningen 

får ske tidigast den 1 april.    

 

Insatsen kan genomföras endast på sådana 

skiften på vilka det under stödåret har odlats 

spannmål, proteingrödor, oljeväxter, 

sockerbeta, potatis, majs, ettåriga trädgårds- 

och specialväxter eller sanerings- och 

markluckrande växter. Insatsen kan även 

genomföras på skiften med vall och 

gröngödslingsvall om växtligheten bryts 

följande vår. För övrigt kan ersättning för 

reducerad höstbearbetning inte erhållas för 

vall. 

 

Insatsen kan väljas för enskilda skiften och 

stödmottagaren ska på den årliga ansökan om 

utbetalning uppge de skiften som ersättning 

söks för. 

 

Insatsen ska genomföras på minst 1 hektar 

varje år. 

 

4.3 Förbättrad användning av stallgödsel 

Stödmottagaren ska årligen planera 

användningen av den stallgödsel som 

produceras på gårdsbruksenheten. Planen ska 

utgå ifrån den verkliga mängd som produceras 

och omfatta en beräkning av den mängd som 

kan spridas på den åkermark som 

stödmottagaren besitter det aktuella året. 

Spridningen ska anpassas till de enskilda 

skiftena på gården. Visar planen att all 

stallgödsel inte kan spridas på stödmottagarens 

åkermark ska stödmottagaren leverera 

stallgödsel till en annan jordbrukare som kan ta 

emot och sprider den på sina åkrar.  

 

All den stallgödsel som stödmottagaren sprider 

på sin egen mark ska ske i enlighet med 

följande bestämmelser:     

 

˗ Stallgödsel som sprids på öppen mark 

ska myllas ner inom 24 timmar från 

spridningen. Svämgödsel 

kan alternativt spridas i åkermark med 

myllningsutrustning som är kopplad 

till en enhet som sprider ut svämgödsel 

eller med placerande utrustning som 

skär en skåra i åkerns yta.  

˗ Sprids svämgödsel i växande gröda 

ska spridningen ske med slangspridare. 

Fast gödsel som sprids i växande gröda 

ska spridas med en precisionsspridare 

som är försedd med en utrustning som 

finfördelar gödseln. Spridaren ska ha 

minst två rivande valsar som är 

försedda med knivar eller ha 

spridartallrikar med justerbara vingar 

eller annan motsvarande utrustning 

som finfördelar gödseln i motsvarande 

grad.  

˗ Ytgödsling på vallar med slangspridare 

eller med annan spridare som lämnar 

stallgödseln kvar på ytan får inte ske 

efter den 31 augusti. 

 

Ersättning beviljas för den åkerareal på vilken 

minst 10 kubikmeter fast gödsel eller minst 20 

kubikmeter svämgödsel har spridits under året. 

 

Insatsen kan väljas för enskilda skiften och 

stödmottagaren ska på den årliga ansökan om 

utbetalning uppge de skiften som ersättning 

söks för. 

 

Insatsen ska genomföras på minst 1 hektar 

varje år. 

 

4.4 Odling av markförbättrande växter 

Stödmottagaren ska åta sig att odla 

markförbättrande växter. Som 

markförbättrande växter kan odlas fånggrödor 

eller sanerings- och markluckrande växter. 

 

Insatsen kan väljas för enskilda skiften och 

stödmottagaren ska på den årliga ansökan om 

utbetalning uppge de skiften som ersättning 



söks för. Ersättning beviljas för den areal på 

vilken en markförbättrande växt har odlats 

under stödåret.  

 

Insatsen ska genomföras på minst 1 hektar 

varje år.   

 

Fånggröda 

En fånggröda kan sås antingen i huvudgrödan 

eller som renbestånd efter att huvudgrödan är 

skördad. Sådden ska ske så att växtligheten 

täcker hela jordbruksskiftet. Högst 50 procent 

perenna vallbaljväxter får ingå i utsädet.  En 

fånggröda som sås efter att huvudgrödan är 

skördad ska sås senast 30 augusti.  

 

Som fånggröda som sås efter att huvudgrödan 

är skördad ska användas korn, havre, råg, 

höstvete, rågvete, rajgräs eller andra hö- och 

vallväxter, foderraps, rybs, honungsfacelia 

eller klöver eller en blandning av dessa.  

 

Som fånggröda som sås i huvudgrödan ska 

användas rajgräs eller andra hö- eller 

vallväxter, klöver eller en blandning av dessa. 

En fånggröda får inte skördas, brytas med 

kemiska preparat, utnyttjas som bete, användas 

till någon form av produktion eller för att 

anlägga flerårig vall.  

 

Växtligheten får bearbetas eller plöjas in 

tidigast den 1 april följande år. Består jordarten 

på skiftet av lera kan växtligheten brytas från 

och med den 1 november. Skiftets jordart ska 

framgå ur ett markkarteringsresultat eller ur 

någon annan jordartsbestämning. Sås höstsäd 

eller –oljeväxter på skiftet får fånggrödan 

brytas tidigast den 15 augusti samma år.   

   

Saneringsväxt 

Som sanerings- och markluckrande växt ska 

användas oljerättika, vitsenap, tagetes eller en 

blandning av dessa. Saneringsväxten ska sås på 

våren och den får vändas in i jorden två 

månader efter sådd. Samma jordbruksskifte får 

vara besått med saneringsgröda högst tre år i 

rad.  

 

4.5 Odling av dragväxter för bin 

Stödmottagaren ska åta sig att odla dragväxter 

för bin. Som dragväxter ska användas 

honungsfacelia eller en utsädesblandning med 

honungsfacelia och ettåriga ängsväxter så som 

vicker, lin, blåklint, malva eller andra ettåriga 

blommande växter, dock inte ärt, böna, lupin, 

sojaböna, sötväppling eller lucern.  

  

Växtligheten får inte förstöras med kemiska 

preparat, inte heller slås före blomningen är 

avslutad.  

  

Insatsen kan väljas för enskilda skiften och 

stödmottagare ska på den årliga ansökan om 

utbetalning uppge de skiften som stöd söks för. 

Ersättningen beviljas för åkrar som odlas med 

dragväxter för bin. 

 

Insatsen ska genomföras på minst 0,5 hektar 

varje år. 

 

5. Särskilda bestämmelser om ersättning för 

ekologisk produktion 

 

5.1 Omvandling av åtaganden 

Ett åtagande om övergång till ekologisk 

produktion eller ett åtagande om ekologisk 

produktion i produktionsskede kan inte 

omvandlas till ett annat åtagande under 

åtagandeperioden.   

 

 

5.2 Ökning och minskning av åtagandets 

areal  

Ett åtagande om övergång till ekologisk 

produktion eller ett åtagande om ekologisk 

produktion kan inte ökas under 

åtagandeperioden utom vid överföring av mark 

eller djur från en jordbrukare som har haft 

marken eller djuren i ett motsvarande 

åtagande.  

 

Minskar åtagandets areal genom att ett skifte 

som ingår i ett åtagandet efter det första 

åtagandeåret uppges som icke odlat eller 

konstateras skiftet vid en kontroll vara icke 

odlat eller tas areal ur åtagandet eller tas ur 

jordbruksanvändning ska ersättning som 

betalats för arealen återkrävas.  
 

Minskar åtagandets areal till följd av 

överföring av mark till annan person återkrävs 

inte ersättning som redan har betalats för 

arealen.  

   



5.3 Överföring av mark som omfattas av ett 

åtagande  

Överförs mark eller djur som berörs av ett 

åtagande om övergång till ekologisk 

produktion eller ekologisk produktion i 

produktionsskede under åtagandeperioden helt 

eller delvis till en annan person får åtagandet 

eller den del av åtagandet som berör den 

överförda marken eller de överförda djuren 

övertas av denna andra person för återstoden 

av åtagandeperioden eller kan upphöra att gälla 

utan att återbetalning krävas för den period 

under vilken åtagandet gällde.  

 

Har den person som övertar sådan mark eller 

sådana djur som omfattas av ett åtagande om 

övergång till ekologisk produktion eller 

ekologisk produktion i produktionsskede ett 

eget motsvarande åtagande från förut kan 

denna alternativt bifoga den övertagna marken 

eller de övertagna djuren till sitt befintliga 

åtagande.  

 

Stödmottagaren ska ansöka om överföring av 

ett åtagande eller en del av den inom 15 

arbetsdagar från det att ägande- eller 

besittningsrätten av den areal eller de djur som 

dessa gäller har överförts.  

 

5.4 Åtaganden som upphör att gälla 

Ett åtagande om övergång till ekologisk 

produktion och ett åtagande om ekologisk 

produktion i produktionsskede förfaller om 

arealen som omfattas av åtagandet inte längre 

uppfyller villkoren för den minimiareal som 

krävs. Förfaller åtagandet på grund av att 

minimiarealen inte längre uppfylls till följd av 

att mark har överförts till en annan person 

återkrävs inte ersättning som utbetalts tidigare 

under åtagandeperioden.    

 

Uppfylls minimiarealen inte på grund av att ett 

skifte som ingår i åtagandet efter det första 

åtagandeåret uppges som icke odlat eller 

konstateras skiftet vid en kontroll vara icke 

odlat eller tas areal ur åtagandet eller tas ur 

jordbruksanvändning återkrävs ersättning som 

betalats för arealen tidigare under 

åtagandeperioden.    

 

En stödmottagare kan frånträda ett åtagande 

under pågående åtagandeperiod. Frånträds 

åtagandet av orsaker som kan godkännas som 

force majeure återkrävs inte ersättning som 

utbetalts tidigare under åtagandeperioden.   

 

Landskapsregeringen kan meddela att 

stödmottagarens åtagande upphör att gälla om 

stödmottagaren har hemlighållit någon 

omständighet av väsentlig betydelse med 

avseende på åtagandet eller lämnat en 

väsentligen oriktig uppgift om en sådan 

omständighet, eller om stödmottagaren eller 

gårdsbruksenhetens senare ägare, till vilken 

åtagandet har överförts, i väsentlig grad bryter 

mot åtagandet. Meddelar landskapsregeringen 

att stödmottagarens åtagande upphör att gälla 

återkrävs den ersättning som har utbetalts till 

stödmottagaren under åtagandeperioden.    

 

6. Ersättningsbelopp och utbetalning av 

ersättning 

6.1 Stödberättigad areal 

Ersättning för ekologisk produktion kan 

betalas för den åkermark som ingår i 

stödmottagarens åtagande.  

 

Ersättning beviljas både för sådana skiften som 

är under omläggning till ekologisk produktion 

och för sådana skiften som redan är omlagda 

till ekologisk produktion.  

 

Ersättning kan beviljas för avsalugrödor och 

för foderväxter som odlas till foder för 

produktionsdjur. En stödmottagare som inte 

bedriver husdjursproduktion ska leverera 

fodret från hö-, ensilage-, betes- eller 

färskfodervall till en gård som bedriver 

ekologisk husdjursproduktion och som har ett 

verkligt behov av inköpt grovfoder.  

 

På en gård som inte bedriver 

husdjursproduktion beviljas ersättning för hö-, 

ensilage-, betes- eller färskfodervall för den 

areal i hektar som motsvarar antalet 

djurenheter på den gård som bedriver 

ekologisk husdjursproduktion och till vilken 

det producerade fodret levereras.  

 

En husdjursgård kan bedriva samarbete med en 

eller flera växtodlingsgårdar förutsatt att 

djurtätheten på den sammanlagda arealen på 

husdjursgården och samtliga de 

växtodlingsgårdar som husdjursgården 

samarbetar med per hektar torrhö-, ensilage-, 

betes- eller färskfodervall inte överstiger 2 



hektar per djurenhet räknat på antalet djur på 

husdjursgården.  

 

På en husdjursgård ska den ekologiskt odlade 

vallarealen stå i proportion till antalet 

produktionsdjur på gården.  

 

 

Gröngödslingsvall 

Ersättning beviljas därutöver för 

gröngödslingsvall.   

 

Gröngödslingsvallarna ska ingå i gårdens 

normala växtföljd och användas som 

gödselmedel för den efterföljande 

odlingsväxten.   

 

Under åtagandeperioden får gröngödslingsvall 

odlas på samma skifte under högst två år. 

Väljer stödmottagaren att förlänga avtalet efter 

fem år kan gröngödslingsvall odlas på skiftet 

under högst tre år men dock under högst två år 

i följd.  

 

Från gröngödslingsvallarna får högst en skörd 

bärgas per år. Denna skörd ska bärgas före den 

30 juni och efter detta datum får djur inte beta 

på gröngödslingsvallen. Från 

gröngödslingsvallen kan vallutsäde tröskas 

även efter den 30 juni. 

 

Gröngödslingsvallen får inte placeras före eller 

efter en sanerings- och markluckrande växt, 

vall, tillfälligt icke odlad åker, icke odlad åker 

som sköts eller icke odlad åker.  

 

Växtbeståndet på gröngödslingsvallar ska 

anläggas antingen i början av växtperioden 

eller året innan tillsammans med skyddssäd 

eller en annan skyddsgröda. 

Gröngödslingsvallar ska anläggas genom sådd 

av frön av vall- eller gräsväxter och 

kvävefixerande växter. Av vikten på det frö 

som används för anläggande av 

gröngödslingsvall ska minst 20 procent bestå 

av frön av kvävefixerande växter.  

 

När en gröngödslingsvall anläggs får högst 60 

kg kväve per hektar tillföras på mullfattiga och 

mullhaltiga jordar, på mullrika jordar och på 

mycket mullrika jordar och högst 50 kg kväve 

per hektar tillföras på organogena jordar. Vid 

anläggning får fosfor tillföras högst 20 kg per 

hektar i bördighetsklassen dålig, högst 16 kg 

per hektar i bördighetsklassen rätt dålig, högst 

12 kg per hektar i bördighetsklassen försvarlig 

och högst 7 kg per hektar i bördighetsklassen 

tillfredsställande. I bördighetsklasserna god, 

hög och betänkligt hög får ingen fosfor 

tillföras. 

 

Gröngödslingsvallen får avslutas tidigast den 

15 juli om höstsäd sås. Om följande 

odlingsväxt sås på våren får 

gröngödslingsvallen avslutas tidigast den 

1 oktober.  

 

 6.2  Stödberättigade husdjur 

Ersättning för ekologisk husdjursproduktion 

kan beviljas för mjölkkor, dikor, övriga nöt, 

får, getter, suggor, galtar, slaktsvin, höns, 

broilers, kalkoner, gäss, ankor och eventuella 

andra djur som det fastställts ekologiska 

produktionsregler för. 

 

Ersättning för ekologisk husdjursproduktion 

beviljas som ett förhöjt stöd för den foderareal 

som motsvarar 1 djurenhet per hektar. 

Koefficienterna som används för omräkning av 

djur till djurenheter visas i bilaga 1. Vid 

beräkning av antalet djurenheter ska det 

genomsnittliga djurantalet på gården under 

kalenderåret beaktas i enlighet med 5 § i 

statsrådets förordning om djurenheter i vissa 

stöd till jordbruket. Utifrån stödmottagarens 

redogörelse kan då medeltalet beräknas bortses 

från djurantalet under ett sådant kortvarigt 

produktionsuppehåll som krävs inom vissa 

former av husdjursproduktion eller som beror 

på grundlig reparation eller utvidgning av en 

husdjursbyggnad, ändring av 

produktionsinriktningen eller ett oöverstigligt 

hinder. 

 

6.3 Ersättningsbelopp 

Till stödmottagare som uppfyller stödvillkoren 

betalas i stöd följande eurobelopp per hektar: 

 euro/hektar 

Åkergrödor och 

gröngödslingsvall 

260 

Ettåriga trädgårdsväxter 

och matpotatis
2
 

600 

Fleråriga trädgårdsväxter 600 

Husdjur 134 

                                                           
2
 matpotatis, industrimatpotatis, tidig potatis  



Ersättningen beviljas för den areal som 

omfattas av stödmottagarens åtagande.   

 

6.4 Årlig ansökan om utbetalning 

För att ersättningen ska betalas måste 

stödmottagaren lämnar in en årlig ansökan om 

utbetalning antingen i den elektroniska 

Viputjänsten eller på blanketter som 

landskapsregeringen årligen anvisar.   

 

Åkermarken ska uppges i den årliga ansökan 

om utbetalning i enlighet med 

landskapsregeringens föreskrifter och vara i 

stödmottagarens besittning senast den 15 juni 

under året i fråga.  

 

Åtgärden genomförs på fasta skiften och 

insatserna ska varje år under åtagandeperioden 

genomföras på hela den areal som omfattas av 

stödmottagarens åtagande. Ingen årlig 

variation i antalet hektar är tillåten.  

 

Ett åtagande som en stödmottagare har ingått 

förblir i kraft även om stödmottagaren inte 

ansöker om en årlig utbetalning av den 

ersättning för ekologisk produktion som 

åtagandet berättigar till om den årliga ansökan 

inte har lämnats in av orsaker som avses som 

force majeure.  

 

Beloppet av ersättning för ekologisk 

produktion som betalas till stödmottagaren ska 

per åtagandeår vara minst 100 euro för att 

ersättningen ska kunna betalas ut. 

 

Har ansökan inte fyllts i omsorgsfullt och alla 

nödvändiga uppgifter lämnats kan ansökan 

avslås. 

 

Om ansökan har lämnats in efter den 

föreskrivna sista ansökningsdagen minskas 

utbetalningen med 1 % per varje arbetsdag 

som ansökan var försenad (må-fre, utom 

helgdagar). Ansökan avslås om den är mer än 

25 dygn försenad (alla kalenderdagar 

medräknade). Bestämmelser om avslag och 

försening ingår i förordningarna (EU) nr 

1306/2013 och (EU) nr 640/2014. 

 

7. Stödmottagarens anmälningsskyldighet 

Sökanden ska ge landskapsregeringen 

tillräckliga uppgifter om förutsättningarna för 

beviljande och utbetalning av ersättning. 

En stödmottagare är skyldig att meddela 

sådana förändringar som kan påverka 

ersättningsbeloppet eller kan medföra att 

ersättning återkrävs, eller att utbetalningarna 

avbryts eller inställs. Meddelandet ska ges 

skriftligen till landskapsregeringen senast 10 

arbetsdagar efter det att stödmottagaren har fått 

kännedom om de förändrade förhållanden.     

 

7.1 Överlämnande av uppgifter 

För att göra det möjligt att följa upp och 

utvärdera Landsbygdsutvecklingsprogrammet 

förbinder sig en stödmottagare som genomför 

åtgärder inom programmet att på begäran 

lämna uppgifter om verkningarna av den 

åtgärd som ersätts. 

 

Bestämmelser om stödmottagarens skyldighet 

att tillhandahålla stödmyndigheterna de 

uppgifter som krävs för uppföljning och 

utvärdering av ersättning för ekologisk 

produktion finns i artikel 71 i 

landsbygdsförordningen (EU 1305/2013).  

 

8. Förvägran av ersättning 

En ansökan om åtagande behöver inte 

godkännas och ersättning behöver inte beviljas, 

om förhållanden eller åtgärder, i syfte att få 

ersättning, har getts en sådan form som inte 

motsvarar sakens egentliga natur eller syfte 

((EU) 1396/2013 artikel 60). 

 

9. Tillsyn och påföljder 

Landskapsregeringen har rätt att genomföra 

inspektioner för prövning av en ansökan om 

stöd och vid tillsyn. Inspektion hos en sökande 

kan ske för att utreda förutsättningarna för att 

bevilja stöd. 

 

En sökande eller en stödmottagare är vid 

inspektion skyldig att bistå landskapets 

tjänsteman samt att utan rätt till ersättning på 

tjänstemannens begäran framlägga för tillsynen 

behövlig bokföring och andra behövliga 

handlingar. Med handlingar avses också 

uppgifter som har framställts eller lagrats med 

hjälp av automatisk databehandling eller på 

annat sätt. I den omfattning som tillsynen 

förutsätter det så kan en inspektion avse 

husdjursbyggnader, odlingar, produktions- och 

förädlingsanläggningar, lager samt 

försäljnings- och marknadsföringsutrymmen. 



En inspektion kan i den omfattning som en 

prövning av ansökan eller tillsyn kräver det 

omfatta byggnader, lokaler, omständigheter, 

informationssystem och handlingar som är 

betydelsefulla med hänsyn till berörd åtgärd. 

En inspektion får dock inte utföras i lokaler 

och utrymmen som till skydd för privatlivet 

omfattas av hemfrid. 

 

Bestämmelserna om inspektion för de ändamål 

som avses ovan avser även inspektörer 

1) som för ändamålet är utsedda av en av 

den Europeiska unionens institutioner,  

2) från attesterande organ som avses i 

Europeiska unionens bestämmelser om 

stöd för landsbygds-utveckling samt 

3) från oavhängiga revisionssamfund som 

befullmäktigats av utbetalningsstället att 

utföra internre-vision, i enlighet med 

gällande unionslagstiftning om 

utbetalande organ och andra organ, 

ekonomisk förvaltning, avslutande av 

räkenskaper, säkerheter och användning 

av euron. 

  

Med de begränsningar som enligt ovan gäller 

för hemfrid kan landskapsregeringen i 

landskapsförordning besluta närmare om 

tillsyn av stödvillkor i den omfattning som 

förutsätts i den Europeiska unionens 

förordningar om finansiering av 

landsbygdsnäringar.  

 

Ersättningen minskas eller ersättningen betalas 

inte ut, om detta krävs i Europeiska unionens 

lagstiftning eller om stödmottagaren inte har 

iakttagit de ersättningsvillkor som grundar sig 

på förbindelsen. Det belopp med vilket 

ersättningen minskas påverkas av hur allvarlig, 

omfattande och varaktig försummelsen av 

ersättningsvillkoren 

är. 

 

Om överträdelsen av ersättningsvillkoret är 

allvarlig eller om stödmottagaren har lagt fram 

förfalskade bevis för att få ersättning eller inte 

lämnat de uppgifter som behövs, utesluts 

stödmottagaren från ersättningen för ekologisk 

produktion för det aktuella året och året därpå. 

 

10. Återkrav 

En stödmottagare ska utan dröjsmål återbetala 

ett stöd eller en del av stödet som denne fått 

felaktigt till för stort belopp eller uppenbart 

utan grund. 

 

Återkrav av ersättning för ekologisk 

produktion kan utsträckas också till tidigare år. 

Återkrav med anledning av arealfel kan 

utsträckas till de fyra föregående åren. 

Påföljderna av brister i villkoren för 

ersättningen för ekologisk produktion kan 

fastställas retroaktivt ända till det år då 

åtagandet började. 

 
Återkravet får verkställas i den ordning som 

gäller för indrivning av skatter i lagen om 

indrivning av skatter och avgifter i 

utsökningsväg (FFS 367/1961). Återkrav kan 

även verkställas genom att vid utbetalning av 

senare beviljat stöd avdras ett belopp som skall 

återkrävas.  

 

Landskapsregeringen kan bestämma att den 

som skall återbetala stödbelopp skall betala en 

årlig ränta på det återkrävda beloppet.   

 

11.  Stödets offentlighet 

Uppgifterna om ersättningen för ekologisk 

produktion är offentliga och ges av den 

behöriga myndigheten på begäran. EU kräver 

att medlemsstaten i ett sökverktyg publicerar 

uppgifter om stöd ur Europeiska garantifonden 

för 

jordbruket (EGFJ) och Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

(EJFLU) som har betalats till stödtagarna, 

inbegripet privatpersoner.  
 

12. Force majeure  

I synnerhet följande situationer kan betraktas 

som force majeure eller ett överstigligt hinder: 

a) stödmottagarens död, 

b) långvarig arbetsoförmåga hos 

stödmottagaren, 

c) en allvarlig naturkatastrof som i stor 

omfattning påverkar 

jordbruksföretaget, 

d) oavsiktlig förstörelse av byggnaderna 

för djur på jordbruksföretaget, 

e) en epizooti eller en växtsjukdom som 

drabbar hela eller en del av 

jordbrukarens djurbesättning 

respektive grödor, eller 



f) expropriation av hela eller en stor del 

av jordbruksföretaget, om denna inte 

kunde förutses den dag då ansökan 

lämnades in. 

 

Stödmottagaren ska för landskapsregeringen 

visa upp tillräckliga skriftliga bevis på force 

majeure.  

I fråga om ersättning för ekologisk produktion, 

ersättningen minskas till den del ytterligare 

kostnader eller inkomstbortfall som ska 

ersättas via stödet inte har uppstått före force 

majeure eller den exceptionella 

omständigheten. 

 

13. Lagrum som tillämpas 

Villkoren baserar sig i huvudsak på följande 

lagrum som tillämpas när ärenden avgörs:  

 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1303/2013 om fastställande av 

gemensamma bestämmelser för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska socialfonden, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

och Europeiska havs- och fiskerifonden, 

om fastställande av allmänna 

bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska 

socialfonden, Sammanhållningsfonden och 

Europeiska havs- och fiskerifonden samt 

om upphävande av rådets förordning (EG) 

nr 1083/2006, 

 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1305/2013 om stöd för 

landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

(Ejflu) och om upphävande av rådets 

förordning (EG) nr 1698/2005, 

 Kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 807/2014 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1305/2013 om stöd för 

landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

(EJFLU) samt om införande av 

övergångsbestämmelser, 

 Kommissionens genomförandeförordning 

(EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om 

regler för tillämpningen av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1305/2013 om stöd för 

landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

(EJFLU) 

 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1306/2013 om finansiering, 

förvaltning och övervakning av den 

gemensamma jordbrukspolitiken och om 

upphävande av rådets förordning (EEG) nr 

352/78, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 

814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 

485/2008, 

 Kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om 

komplettering av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad 

gäller det integrerade administrations- och 

kontrollsystemet och villkor för avslag på 

eller indragning av betalningar samt 

administrativa sanktioner som gäller för 

direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och 

tvärvillkor 

 Kommissionens genomförandeförordning 

(EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om 

regler för tillämpningen av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1306/2013 vad gäller det 

integrerade administrations- och  

kontrollsystemet, 

landsbygdsutvecklingsåtgärder och 

tvärvillkor 

 Landskapslagen (1988:50) om lån, 

räntestöd och understöd ur landskapets 

medel samt om landskapsgaranti 

 Landskapslag (2016:29) om finansiering 

av landsbygdsnäringar 

 Landskapsförordning (2016:42) om 

ersättning för miljö- och klimatvänligt 

jordbruk, ersättning för ekologisk 

produktion och ersättning till områden 

med naturliga begränsningar  

 Landskapsförordning (2016:44) om 

administration av miljöersättning, 

ersättning för ekologisk produktion och 

kompensationsersättning 

 Landskapsförordning (2016:43) om 

kontroller av ersättning för miljö- och 

klimatvänligt jordbruk, ersättning för 

ekologisk produktion och ersättning till 

områden med naturliga begränsningar  

  
  



 

Bilaga 1 

 

 
Omräkningskoefficienter för djurenheter 

Djurslag Koefficient 

Mjölkkor, dikor, tjurar och övriga nötkreatur över 2 år, hästdjur över 6 månader 1,00 

Nötkreatur (6 mån. - 2 år) 0,60 

Nötkreatur under 6 mån 0,40 

Får, getter (över 1 år) 0,20 

Lamm och killingar (över 3 mån.) 0,06 

Suggor (med grisar eller sinsuggor) 0,50 

Övriga svin  0,30 

Värphöns och moderdjur 0,014 

Moderdjur (broiler) 0,02 

Moderdjur (kalkon)  0,05 

Broiler 0,007 

Övriga fjäderfän 0,03 

 

 
 

 

 

  



Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

BASNIVÅN FÖR ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 

 

Basnivån är ett krav för erhållande av ersättning för ekologisk produktion.  Basnivån ingår i 

tvärvillkoren men brister i basnivån kan förutom påföljder som kommer via brister i tvärvillkoren 

föranleda ytterligare påföljder för ersättningen som beviljas för ekologisk produktion.    

 

En stödmottagare som har gått in i ett åtagande om ekologisk produktion ska såsom krav på basnivån 

iaktta 12 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt 

tvärvillkoren och 6, 7 och 9 §§  i Ålands landskapsregerings beslut (2016:41) om begränsning av 

utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket.   
 

God jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 

Ett krav för basnivån är att en odlad åker och en areal för permanent gröda samt annan än nedan 

avsedd permanent gräsmark ska odlas i enlighet med normal god jordbrukarsed med hänsyn till 

förhållandena på orten. En odlad åker och en areal för permanent gröda ska bearbetas, gödslas och sås 

eller planteras på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma en jämn groning och ett 

enhetligt växtbestånd. De odlade växtarterna och växtsorterna ska lämpa sig för området och mängden 

frön ska vara tillräcklig. Sådden eller planteringen ska göras senast den 30 juni. Om det är fråga om ett 

skifte där det odlas trädgårdsväxter som avses i bilagan till Statsrådets förordning om krav på god 

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren räcker det att skiftet sås in med 

förgröda senast den nämnda utsatta dagen. Om sådd eller plantering på grund av exceptionella 

väderleksförhållanden
3
 inte är möjlig senast på den nämnda utsatta dagen, ska sådden eller 

planteringen ske genast när förhållandena tillåter det. Om det likväl sås eller planteras salladsväxter, 

kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill på skiftet behöver inte heller någon 

förgröda sås in före den utsatta dagen. 

Vid odling av jordgubbar, åkerbär och allåkerbär förutsätts det att det finns minst 15 000 plantor per 

hektar. Om de nämnda växterna odlas så att plast inte används för att täcka markytan och de revplantor 

som uppstår får slå rot bredvid moderplantan, ska planttätheten under den första vegetationsperioden 

vara minst 11 000 plantor per hektar. Vid odling av vinbär och krusbär förutsätts 1 200 plantor per 

hektar, vid odling av hallon 2 800 plantor per hektar, vid odling av bärhäggmispel och havtorn 800 

plantor per hektar, vid odling av buskblåbär 2 250 plantor per hektar och vid odling av fruktträd 400 

plantor per hektar. 

 

Permanent gräsmark och permanent betesmark får gödslas och brukas för bete på ett ändamålsenligt 

sätt. Vid behov kan växtligheten förnyas genom bearbetning och sådd av frön från gräsväxter och 

örtartat foder. Sådden ska ske senast på den utsatta dag som avses ovan. Om sådd eller plantering på 

grund av exceptionella väderleksförhållanden inte är möjlig senast på den nämnda utsatta dagen, ska 

sådden eller planteringen ske genast när förhållandena tillåter det. Om permanent betesmark och 

permanent gräsmark används för betesgång får detta inte medföra jorderosion och markytan ska förbli 

täckt av växtlighet. Slåttern ska genomföras vid en sådan tidpunkt och på ett sådant sätt att skyddet för 

vilda fåglar och däggdjur beaktas. 

 

Jordbrukaren ska gå till väga så att produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd är möjlig. 

På odlad jordbruksmark ska växtskyddet skötas och spridning av ogräs stoppas med hjälp av 

                                                           
3
 Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och 

en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd 



växelbruk eller på mekanisk, biologisk eller kemisk väg. Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken 

ska den växtlighet som produceras på jordbruksmarken hanteras så att det också följande året går att 

anlägga ett växtbestånd på jordbruksmarken eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd. 
 

Spridning av gödsel  

Spridning av gödselmedel på åkrar ska göras så att det inte sker någon avrinning i vatten och på ett 

sådant sätt att packningsskador minimeras. Gödselmedel får inte spridas på tjälad, snötäckt eller 

vattenmättad mark. 

 

Stallgödsel och organiska gödselfabrikat får inte spridas under tiden från 1 november till 15 april. Om 

marken är otjälad och torr så att inget rinner av i ett vattendrag kan utspridningen på våren påbörjas 

tidigare, dock tidigast den 1 april. 

 

En förlängning av spridningstiden på hösten generellt för hela Åland med maximalt 6 veckor kan 

beviljas av landskapsregeringen efter ansökan från en branschorganisation. Förlängning av 

spridningstiden ges på grund av exceptionella väderleksförhållanden. Som exceptionella 

väderleksförhållanden betraktas situationer där ett flertal åkrar på grund av långvariga rikliga regn och 

liten avdunstning varit så våta att detta förhindrat spridning av stallgödsel före utgången av oktober. 

 

Förlängning av spridningstiden kan även av synnerliga skäl och efter särskild prövning beviljas av 

landskapsregeringen till enskilda jordbrukare efter inlämnad ansökan. Sådana synnerliga skäl 

inbegriper omständigheter som inte har varit möjliga att förutse eller påverka och att det inte finns 

alternativ till egen spridning av gödseln. 

 

I fråga om stallgödsel och organiska gödselfabrikat som innehåller stallgödsel får en mängd som 

motsvarar högst 170 kg lösligt kväve per ha och år tillföras åkern, dock med beaktande av 

bestämmelserna nedan. 

 

Ytgödsling av stallgödsel och organiska gödselfabrikat på vallväxtlighet får inte ske på hösten efter 

den 15 september. Vid spridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat på hösten efter 15 

september på obevuxen mark ska gödseln alltid omedelbart, senast inom ett dygn, myllas ned eller så 

ska åkern plöjas. 

 

De maximimängder av stallgödsel som får spridas per hektar på hösten efter 15 september är för fast 

strögödsel för nötkreatur 30 ton/ha, för flytgödsel av nötkreatur 20 ton/ha och för flytgödsel av svin 15 

ton/ha. Maximimängder för andra fraktioner av stallgödsel från produktionsdjur beräknas med hjälp av 

bilaga 4 utgående från att mängden lösligt kväve i stallgödsel och i organiska gödselfabrikat som 

sprids på hösten efter 15 september får vara högst 35 kg/ha. Den maximala mängd flytgödsel som får 

köras ut på hösten efter 31 oktober begränsas till den mängd gödsel som produceras på gården under 6 

veckors tid och specificeras utgående från gårdens djurbesättning. Den flytgödselmängd som 

produceras under 6 veckor fås genom att värdena i bilaga 2 divideras med 8,5. 

 

På åkerområden som gång på gång översvämmas av vårfloden är kvävegödsling förbjuden under tiden 

mellan den 1 oktober och den 1 april, med undantag för det växtbestånd som anläggs. Det är förbjudet 

att sprida gödselmedel närmare än 5 meter från vattendrag. Därefter är ytgödsling med stallgödsel och 

organiska gödselfabrikat förbjuden på en sträcka av 5 meter om marklutningen är över 2 %. 

Ytgödsling med stallgödsel och organiska gödselfabrikat är alltid förbjuden om markens 

genomsnittliga lutning är över 10 %. Kring brunnar som används för hushållsvatten och kring källor 

ska det, beroende på höjdförhållandena i terrängen, brunnens konstruktion och jordarten, lämnas en 

skyddszon på minst 30–100 meter som inte gödslas med stallgödsel eller organiska gödselfabrikat. 

 

 

Mängden kvävegödselmedel 

Kvävegödsling ska dimensioneras och gödselmedlet sprids på basis av genomsnittlig skördenivå, 

odlingszon, växtföljd och jordart med målet att bevara jordens näringsbalans. 



 

En gård får för åkergödsling använda högst följande kvävemängder, som innehåller de totala 

mängderna av lösligt kväve både i de oorganiska gödselmedel och i den stallgödsel och de organiska 

gödselfabrikat som används: 

1) höstsäd högst 200 kg kväve/ha/år, varav högst 30 kg kväve/ha på hösten och 170 kg kväve/ha på 

våren; vid användning av långsamt lösande kväve sprids högst 40 kg kväve/ha på hösten och 160 

kg kväve/ha på våren, 

2) potatis 130 kg kväve/ha/år, 

3) hö och betesmark, ensilage och trädgårdsväxter 250 kg kväve/ha/år, samt 

4) vårsäd, sockerbetor, oljeväxter samt andra högst 170 kg kväve/ha/år. 

 

För grov mojord och grövre mineraljord minskas de ovan nämnda kvävemängderna med 10 kg/ha/år. 

 

De ovan nämnda totala kvävemängderna minskas med 40 kg/ha för torvjord där spannmål och 

sockerbetor odlas. För vallar på torvjord minskas mängden med 10 kg/ha. Om den tillåtna mängden 

för kvävegödsling överstiger 170 kg/ha/år, ska mängden delas upp på minst två omgångar och tiden 

mellan spridningarna ska vara minst två veckor. 

 

Kväveanalys och dokumentation 

Kväveanalys av stallgödseln ska utföras med högst fem års intervall. Jordbrukaren ska föra bok över 

kvävegödselanalyserna, de kvävegödselmängder som har använts för gödsling av åkrarna, tidpunkten 

för gödsling och över skördenivåerna och på begäran lämna uppgifterna till tillsynsmyndigheten. 
 

Reducerad höstbearbetning 

Som krav som gäller åtgärdens basnivå ska iakttas vad som i 6 § 1-3 mom. i Ålands 

landskapsregerings beslut om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket föreskrivs om 

spridning av stallgödsel på hösten. 

 

Spridning av gödselmedel på åkrar ska göras så att det inte sker någon avrinning i vatten och på ett 

sådant sätt att packningsskador minimeras. Gödselmedel får inte spridas på tjälad, snötäckt eller 

vattenmättad mark. 

 

Stallgödsel och organiska gödselfabrikat får inte spridas under tiden från 1 november till 15 april. Om 

marken är otjälad och torr så att inget rinner av i ett vattendrag kan utspridningen på våren påbörjas 

tidigare, dock tidigast den 1 april. 

 

En förlängning av spridningstiden på hösten generellt för hela Åland med maximalt 6 veckor kan 

beviljas av landskapsregeringen efter ansökan från en branschorganisation. Förlängning av 

spridningstiden ges på grund av exceptionella väderleksförhållanden. Som exceptionella 

väderleksförhållanden betraktas situationer där ett flertal åkrar på grund av långvariga rikliga regn och 

liten avdunstning varit så våta att detta förhindrat spridning av stallgödsel före utgången av oktober. 

 

Förbättrad användning av stallgödsel 

Som krav som gäller åtgärdens basnivå ska iakttas vad som sägs i punkt 2.1 om gödsling, i 6, 7 och 9 

§§ i Ålands landskapsregerings beslut om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket 

och i 9 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt 

tvärvillkoren.   

 

 

Spridning av gödsel  

Spridning av gödselmedel på åkrar ska göras så att det inte sker någon avrinning i vatten och på ett 

sådant sätt att packningsskador minimeras. Gödselmedel får inte spridas på tjälad, snötäckt eller 

vattenmättad mark. 



 

Stallgödsel och organiska gödselfabrikat får inte spridas under tiden från 1 november till 15 april. Om 

marken är otjälad och torr så att inget rinner av i ett vattendrag kan utspridningen på våren påbörjas 

tidigare, dock tidigast den 1 april. 

 

En förlängning av spridningstiden på hösten generellt för hela Åland med maximalt 6 veckor kan 

beviljas av landskapsregeringen efter ansökan från en branschorganisation. Förlängning av 

spridningstiden ges på grund av exceptionella väderleksförhållanden. Som exceptionella 

väderleksförhållanden betraktas situationer där ett flertal åkrar på grund av långvariga rikliga regn och 

liten avdunstning varit så våta att detta förhindrat spridning av stallgödsel före utgången av oktober. 

 

Förlängning av spridningstiden kan även av synnerliga skäl och efter särskild prövning beviljas av 

landskapsregeringen till enskilda jordbrukare efter inlämnad ansökan. Sådana synnerliga skäl 

inbegriper omständigheter som inte har varit möjliga att förutse eller påverka och att det inte finns 

alternativ till egen spridning av gödseln. 

 

I fråga om stallgödsel och organiska gödselfabrikat som innehåller stallgödsel får en mängd som 

motsvarar högst 170 kg lösligt kväve per ha och år tillföras åkern, dock med beaktande av 

bestämmelserna nedan. 

 

Ytgödsling av stallgödsel och organiska gödselfabrikat på vallväxtlighet får inte ske på hösten efter 

den 15 september. Vid spridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat på hösten efter 15 

september på obevuxen mark ska gödseln alltid omedelbart, senast inom ett dygn, myllas ned eller så 

ska åkern plöjas. 

 

De maximimängder av stallgödsel som får spridas per hektar på hösten efter 15 september är för fast 

strögödsel för nötkreatur 30 ton/ha, för flytgödsel av nötkreatur 20 ton/ha och för flytgödsel av svin 15 

ton/ha. Maximimängder för andra fraktioner av stallgödsel från produktionsdjur beräknas med hjälp av 

bilaga 4 utgående från att mängden lösligt kväve i stallgödsel och i organiska gödselfabrikat som 

sprids på hösten efter 15 september får vara högst 35 kg/ha. Den maximala mängd flytgödsel som får 

köras ut på hösten efter 31 oktober begränsas till den mängd gödsel som produceras på gården under 6 

veckors tid och specificeras utgående från gårdens djurbesättning. Den flytgödselmängd som 

produceras under 6 veckor fås genom att värdena i bilaga 2 divideras med 8,5. 

 

På åkerområden som gång på gång översvämmas av vårfloden är kvävegödsling förbjuden under tiden 

mellan den 1 oktober och den 1 april, med undantag för det växtbestånd som anläggs. Det är förbjudet 

att sprida gödselmedel närmare än 5 meter från vattendrag. Därefter är ytgödsling med stallgödsel och 

organiska gödselfabrikat förbjuden på en sträcka av 5 meter om marklutningen är över 2 %. 

Ytgödsling med stallgödsel och organiska gödselfabrikat är alltid förbjuden om markens 

genomsnittliga lutning är över 10 %. Kring brunnar som används för hushållsvatten och kring källor 

ska det, beroende på höjdförhållandena i terrängen, brunnens konstruktion och jordarten, lämnas en 

skyddszon på minst 30–100 meter som inte gödslas med stallgödsel eller organiska gödselfabrikat. 

 

Mängden kvävegödselmedel 

Kvävegödsling ska dimensioneras och gödselmedlet sprids på basis av genomsnittlig skördenivå, 

odlingszon, växtföljd och jordart med målet att bevara jordens näringsbalans. 

 

En gård får för åkergödsling använda högst följande kvävemängder, som innehåller de totala 

mängderna av lösligt kväve både i de oorganiska gödselmedel och i den stallgödsel och de organiska 

gödselfabrikat som används: 

1) höstsäd högst 200 kg kväve/ha/år, varav högst 30 kg kväve/ha på hösten och 170 kg kväve/ha på 

våren; vid användning av långsamt lösande kväve sprids högst 40 kg kväve/ha på hösten och 160 

kg kväve/ha på våren, 

2) potatis 130 kg kväve/ha/år, 

3) hö och betesmark, ensilage och trädgårdsväxter 250 kg kväve/ha/år, samt 



4) vårsäd, sockerbetor, oljeväxter samt andra högst 170 kg kväve/ha/år. 

 

För grov mojord och grövre mineraljord minskas de ovan nämnda kvävemängderna med 10 kg/ha/år. 

 

De ovan nämnda totala kvävemängderna minskas med 40 kg/ha för torvjord där spannmål och 

sockerbetor odlas. För vallar på torvjord minskas mängden med 10 kg/ha. Om den tillåtna mängden 

för kvävegödsling överstiger 170 kg/ha/år, ska mängden delas upp på minst två omgångar och tiden 

mellan spridningarna ska vara minst två veckor. 

 

Kväveanalys och dokumentation 

Kväveanalys av stallgödseln ska utföras med högst fem års intervall. Jordbrukaren ska föra bok över 

kvävegödselanalyserna, de kvävegödselmängder som har använts för gödsling av åkrarna, tidpunkten 

för gödsling och över skördenivåerna och på begäran lämna uppgifterna till tillsynsmyndigheten. 

 

Gödsling av träda 

Svartträda, stubbträda och ettårig grönträda får inte gödslas. Flerårig grönträda får gödslas endast i 

samband med anläggandet.  

 

 

Odling av markförbättrande växter 

Som krav som gäller åtgärdens basnivå ska iakttas vad som beskrivs i 12§ 1 och 4 mom. i statsrådets 

förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren.  

Ett krav för basnivån är att en odlad åker och en areal för permanent gröda samt annan än nedan 

avsedd permanent gräsmark ska odlas i enlighet med normal god jordbrukarsed med hänsyn till 

förhållandena på orten. En odlad åker och en areal för permanent gröda ska bearbetas, gödslas och sås 

eller planteras på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma en jämn groning och ett 

enhetligt växtbestånd. De odlade växtarterna och växtsorterna ska lämpa sig för området och mängden 

frön ska vara tillräcklig. Sådden eller planteringen ska göras senast den 30 juni. Om det är fråga om ett 

skifte där det odlas trädgårdsväxter som avses i bilagan till Statsrådets förordning om krav på god 

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren räcker det att skiftet sås in med 

förgröda senast den nämnda utsatta dagen. Om sådd eller plantering på grund av exceptionella 

väderleksförhållanden
4
 inte är möjlig senast på den nämnda utsatta dagen, ska sådden eller 

planteringen ske genast när förhållandena tillåter det. Om det likväl sås eller planteras salladsväxter, 

kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill på skiftet behöver inte heller någon 

förgröda sås in före den utsatta dagen. 

Jordbrukaren ska gå till väga så att produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd är möjlig. 

På odlad jordbruksmark ska växtskyddet skötas och spridning av ogräs stoppas med hjälp av 

växelbruk eller på mekanisk, biologisk eller kemisk väg. Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken 

ska den växtlighet som produceras på jordbruksmarken hanteras så att det också följande året går att 

anlägga ett växtbestånd på jordbruksmarken eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd. 

 

Odling av dragväxter för bin 

Som krav som gäller åtgärdens basnivå ska iakttas vad som beskrivs i 12§ 1 och 4 mom. i statsrådets 

förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren.  

Ett krav för basnivån är att en odlad åker och en areal för permanent gröda samt annan än nedan 

avsedd permanent gräsmark ska odlas i enlighet med normal god jordbrukarsed med hänsyn till 

förhållandena på orten. En odlad åker och en areal för permanent gröda ska bearbetas, gödslas och sås 

eller planteras på ett ändamålsenligt sätt så att det är möjligt att åstadkomma en jämn groning och ett 

enhetligt växtbestånd. De odlade växtarterna och växtsorterna ska lämpa sig för området och mängden 

                                                           
4
 Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och 

en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd 



frön ska vara tillräcklig. Sådden eller planteringen ska göras senast den 30 juni. Om det är fråga om ett 

skifte där det odlas trädgårdsväxter som avses i bilagan till Statsrådets förordning om krav på god 

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren räcker det att skiftet sås in med 

förgröda senast den nämnda utsatta dagen. Om sådd eller plantering på grund av exceptionella 

väderleksförhållanden
5
 inte är möjlig senast på den nämnda utsatta dagen, ska sådden eller 

planteringen ske genast när förhållandena tillåter det. Om det likväl sås eller planteras salladsväxter, 

kinakål, blomkål, broccoli, kålrabbi, rova, spenat eller dill på skiftet behöver inte heller någon 

förgröda sås in före den utsatta dagen. 

Jordbrukaren ska gå till väga så att produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd är möjlig. 

På odlad jordbruksmark ska växtskyddet skötas och spridning av ogräs stoppas med hjälp av 

växelbruk eller på mekanisk, biologisk eller kemisk väg. Om ingen skörd bärgas från jordbruksmarken 

ska den växtlighet som produceras på jordbruksmarken hanteras så att det också följande året går att 

anlägga ett växtbestånd på jordbruksmarken eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd. 

                                                           
5
 Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och 

en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd 


