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Ekoförbindelser 2021

• 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 2021

Gäller gårdar som ingått sin första ekoförbindelse 2016.

• 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 2021 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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Avsalugrödor

- Beräkning av kravet på avsalugrödor (de gårdar som omfattas av kravet):

- Ekoförbindelse 2015 + två förlängningsår = minst 30 % i medeltal åren 2015-
2021

- Första ekoförbindelse 2015 + två förlängningsår = minst 30 % i medeltal
åren 2018-2021

- Första ekoförbindelse 2016 + ett förlängningsår = minst 30 % i medeltal åren
2019-2021

- Första ekoförbindelse 2017 = minst 30 % i medeltal åren 2020-2021

Ta kontakt med NTM-centralens handläggare om du är osäker!



Ekoförbindelser 2021

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)
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Ekoförbindelser 2021

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)
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Ekokontrollen

• Grundavgiften för ekokontrollen 160-300€ beroende på gårdens

riskpoäng. (Gräns 11 riskpoäng)

• Beräkningsgrunderna för gårdsbesöken ändras från hektar-till

timmbaserad och avgiften är ca 143€/h.

• Avgiften för förkortning av omläggningstiden, djurtillstånd är 88€/ 

påbörjad timme.



Ekokontrollen

• Tillstånd för konventionellt utsäde, Elektoniskt via tillämpningen

TOUKO

• (https://touko.ruokavirasto.fi/login) 

• 22€ för de 5 första sorterna. > 5 sorter 44 €/ ansökan

• På blankett 9c  44€ för de 5 första sortena, > 5 sorter 88€/ ansökan.

• Se över växtföljden (avsalugrödor)

• Ännu i år kan man odla upp eget utsäde på OML1 skiften.

https://touko.ruokavirasto.fi/login


Kontaktuppgifter

Vasa:

Tomas Räfså (ekokontroll)

050 312 8624

tomas.rafsa@ntm-centralen.fi

Jan Flemming (ekokontroll)

050 312 8544

jan.flemming@ntm-centralen.fi

Ulrika Granfors (ekoförbindelser)

050 312 8681

ulrika.granfors@ntm-centralen.fi

Karleby:

Lars Björkgård (ekoförbindelser, ekokontroll)

0295 028 540

lars.bjorkgard@ntm-centralen.fi

mailto:tomas.rafsa@ntm-centralen.fi
mailto:jan.flemming@ntm-centralen.fi
mailto:peter.bjorkmark@ntm-centralen.fi
mailto:lars.bjorkgard@ntm-centralen.fi

