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1. Allmänna villkor för erhållande av 

ersättning för ekologisk produktion    

För att erhålla ersättning för ekologisk 

produktion ska stödmottagaren ha ett gällande 

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.  

 

En stödmottagare som år 2020 ingår ett nytt 

ettårigt åtagande ska följa stödvillkoren från 

år 2015 med undantag av de justeringar som 

visas nedan.  

 

Stödvillkoren från år 2015 finns på 

landskapsregeringens webbplats 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-

foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket 

De kan även erhållas från landskapsregeringen 

i pappersformat.  

 

Ansökan om åtagande ska göras senast 

15.6.2020 på landskapsregeringens blankett 

Å16 i enlighet med landskapsregeringens 

föreskrifter.  

 
 

1.1 Åtagande  

År 2020 kan ett nytt ettårigt åtagande ingås av 

en stödmottagare som har ett femårigt åtagande 

om ekologisk produktion som löper ut 

30.4.2020 och som på sin gårdsbruksenhet år 

2019 har haft sådan åkermark som inte har 

ingått i sökandens åtagande om ekologisk 

produktion eller åtagande om balanserad 

användning av näringsämnen. 

 

Har sökanden haft både ett åtagande om 

balanserad användning av näringsämnen och ett 

åtagande om ekologisk produktion kan marken 

anslutas till åtagandet om ekologisk produktion 

förutsatt att marken år 2019 har omfattats av den 

ekologiska produktionskontrollen.  

Det ettåriga åtagandet ersätter åtagandet från år 

2015 och omfattar både den mark som ingick i 

sökandens åtagande år 2019 och den mark som 

sökanden ansluter till åtagandet år 2020.  

 

Åtagandeperioden för åtagandet börjar 1.5.2020 

och slutar 30.4.2021 varefter det kan förlängas 

med ett år i taget.  

 

 

Justering i stödvillkoren gällande de ettåriga 

åtagandena   

 

Numreringen hänvisar till Villkor för 

erhållande av ersättning för ekologisk 

produktion för åtaganden som ingås år 2015. 

Ändringen visas med fet kursiverad text. 

 

3. Villkor i åtagandet om ekologisk 

produktion 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Stödmottagaren ska under den inledande 

åtagandeperioden om fem år 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.  

 

En stödmottagare som ingår ett nytt ettårigt 

åtagande och som under den inledande 

åtagandeperioden om fem år har deltagit i 

samtliga ovannämnda kursdagar behöver inte 

delta i flera kursdagar under den ettåriga 

åtagandeperioden. 

 

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 

https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket
https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/lantbruk/arealstod-inom-lantbruket


 

 

˗ förbättrad användning av stallgödsel 

˗ odling av markförbättrande växter, 

dock ej gröngödslingsvall 

˗ odling av dragväxter för bin  

 

 

De frivilliga komplementen ska väljas samtidigt 

då det inledande femåriga 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.  

 

I samband med att ett ettårigt åtagande ingås 

kan stödmottagaren till sitt åtagande välja 

endast sådana frivilliga komplement som har 

ingått i det inledande åtagandet om fem år.  

 

 

6.1 Stödberättigad areal 

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.   

 

En stödmottagare som ingår ett nytt ettårigt 

åtagande ska ta åren under den femåriga 

inledande perioden i beaktande.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


