
EKOFÖRBINDELSER 2020



 Möjligt förlänga befintliga förbindelser

 Möjligt söka nya förbindelser

 Möjligt foga tilläggsareal till förbindelser

 Möjligt ändra från växtodlingsförbindelse till husdjursförbindelse

(även tvärtom)

 Stödnivåerna oförändrade
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Ekoförbindelser 2020



Gäller gårdar som ingått sin första ekoförbindelse 2015 eller tidigare

 Inte längre möjligt att vara befriad från kravet på avsalugrödor p.g.a. 

att största delen av skörden som produceras används av gårdens

konventionella djur. 

 Dessa gårdar måste välja ett av följande alternativ:

- Förbindelse att odla avsalugrödor (redan 2020 minst 30 %)

- Övergå med djurproduktionen till eko

- Avsluta ekoförbindelsen (möjligt fortsätta odla ekologiskt utan ekostöd)

(Ring gärna och diskutera med NTM-centralen om osäker på kraven!)
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Ekoförbindelser 2020



Förlängning av befintlig förbindelse som går ut:

 I VIPU i samband med huvudstödsansökan eller blankett 101 B 

(senast 15.6) 

- Gårdar som förlänger sin ekohusdjursförbindelse skall lämna in kvitto

över försäljning av ekologiska animalieprodukter (VIPU eller till NTM-

centralen)

Blankett 215 hos NTM-centralen senast 15.6 om:

- Fogande av tilläggsareal till förbindelse

- Helt nya ekoförbindelser (t.ex. nya ekogårdar)

- Ändring från växt- till djurförbindelse (även tvärtom)

- Andra ändringar i förbindelsen

Ansök om överföring av förbindelse i god tid (t.ex. generationsväxling)4

Ekoförbindelser 2020



KOM IHÅG!

Nya ekoförordningen träder ikraft januari

2021 vilket medför en del ändringar i 

produktionsvillkoren! 

(2020 ännu enligt gamla ekoförordningen)
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MILJÖAVTAL 2020



 Avtal som går ut kan förlängas med ett år

 Förlängning kan sökas i VIPU i samband med huvudstödsansökan

eller med blankett 101B (senast 15.6)

 Inga nya avtal kan ingås 2020 

MEN  Nya avtal kan ingås för slutförda icke produktiva investeringar:

- Anläggande av våtmark

- Inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten

 Inga nya icke produktiva investeringar beviljas 2020
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Miljöavtal 2020



 Inga nya avtal kan sökas

 Djurmängden kan inte minskas eller utökas i befintliga avtal

 Förlängning med ett år kan sökas

 Då förlängs även tiden att uppfylla kravet på fortplantning av rasen

 Söker man inte förlängning

 Lämna in till NTM-centralen utredning (blankett 254) om fortplantning

av rasen senast 1.6
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Uppfödning av lantraser



 Nya avtal endast om avslutat icke produktiv investering

 Förlängning av avtal som går ut möjligt

 Kom ihåg att förlänga arrendekontrakt (även muntligt är OK)

 Skötsel av områdena som tidigare (enligt planen) t.ex. bete och

slåtter
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Jordbruksnaturens mångfald och landskapet
(Skötselavtal)


