Förbindelse om ekologisk
produktion
Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden

Blankett 215

Myndighetens anteckningar
Läs noga igenom blankettens ifyllningsanvisning och lämna
in den ifyllda blanketten till NTM‐centralen senast
15.6.2018.

Blanketten mottagits,
datum

Ärendebeteckning

Mottagen av

Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestå‐
ende sätt enligt anvisningen.
1.

UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE OCH GÅRDEN

Sökande

2.

Lägenhetssignum

Telefonnummer

AKTIV JORDBRUKARE

Driver du verksamheter som nämns på förbudslistan?
Nej jag driver inte. Jag är aktiv jordbrukare
Ja, jag
driver en flygplats

tillhandahåller järnvägstjänster

driver en permanent sportanläggning
3.

driver ett vattenverk

driver ett fastighetsföretag

driver en rekreationsläggning

INGÅENDE AV NY FÖRBINDELSE OM EKOLOGISK PRODUKTION, UTBETALNINGSANSÖKAN OCH UPPGIFTER OM FÖRBIN‐
DELSEN
Jag har satt mig in i förbindelsevillkoren för ersättning för ekologisk produktion och förbinder mig att iaktta dem från och
med 1.5.2018 under fem (5) år fram till 30.4.2023. Samtidigt ansöker jag om utbetalning av ersättning för ekologisk pro‐
duktion år 2018.
A.

Förbindelse om ekologisk produktion (*välj endast en typ av växtgårdens förbindelser)

Jag ingår förbindelse om ekologisk produktion (alla
skiften)*

Jag ingår förbindelse om ekologisk produktion för bara en del
av gårdsbruksenhetens skiften (odling av frilandsgrönsaker,
en del av gårdens skiften)*

Tilläggsuppgift om att kravet på avsalugrödor iakttas
Jag iakttar det krav på avsalugrödor som beskrivs i förbindelsevillkoren
Jag iakttar inte kravet på avsalugrödor eftersom
min gård har ett gällande samarbetsavtal med en gård som ingått förbindelse om ekologisk husdjursproduktion (se bilagor)
största delen av gårdens skörd används till foder för gårdens egen konventionella boskap
största delen av gårdens skörd används till foder för gårdens egen ekologiskt uppfödda boskap
B. Förbindelse om ekologisk husdjursproduktion
Jag ingår förbindelse om ekologisk husdjursproduktion
Jag iakttar villkoren för ekologisk produktion inom produktionen av följande djurgrupper
Nötkreatur

Får

Getter

Svin

Fjäderfän, djurslaget/‐slagen: _________________________

C. Omläggning till ekologisk produktion
En åkerareal som använts för konventionell odling och för vilken förbindelse söks läggs om till ekologisk produktion
med en gång i början av växtperioden 2018
under de två första förbindelseåren (från början av växtperioderna 2018 och 2019)
hela åkerarealen på min gårdsbruksenhet omfattas redan av ekologisk produktion
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4.

ÄNDRING AV EN TIDIGARE INGÅNGEN FÖRBINDELSE
A. Fogande av tilläggsareal till en tidigare ekoförbindelse (växt‐ eller husdjurgårdens förbindelse)
Jag ansöker om att foga tilläggsareal till en ekoförbindelse som jag har ingått tidigare
Jag godkänner ingåendet av en ny förbindelse, ersättningsberättigande skiften kan utan begränsningar fogas till den nya
ersättande förbindelse som ingås
Jag godkänner inte ingåendet av en ny förbindelse, till den gamla förbindelsen kan det fogas högst 5 eller 1 hektar er‐
sättningsberättigande areal som tidigare inte har omfattats av en ekoförbindelse (se ifyllningsanvisningen)
B. Ändring av gårdstypen i förbindelsen
Jag ansöker om att den förbindelse om ekologisk produktion som gäller min gård ändras till en förbindelse om ekologisk
husdjursproduktion (Anmäl djurslaget nedan i punkten Ökning, byte eller borttagning av djurslag)

Jag ansöker om att den förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som gäller min gård ändras till en förbindelse om eko‐
logisk produktion
Mer information om iakttagande av kravet på avsalugrödor (fyll i, om du ansöker om att förbindelsen ändras till förbindelse
för växtodlingsgård)
Jag iakttar det krav på avsalugrödor som beskrivs i förbindelsevillkoren
Jag iakttar inte kravet på avsalugrödor eftersom
min gård har ett gällande samarbetsavtal med en gård som ingått förbindelse om ekologisk husdjursproduktion (se bila‐
gor)
största delen av gårdens skörd används till foder för gårdens egen konventionella boskap
största delen av gårdens skörd används till foder för gårdens egen ekologiskt uppfödda boskap
C. Ökning, byte eller borttagning av djurslag från en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion
Jag iakttar villkoren för ekologisk produktion inom produktionen av följande djurgrupper:
Nötkreatur
Får
Getter
Svin
Fjäderfän, djurslaget/‐slagen:_________________________
Jag avstår från följande djurslag som tidigare har omfattats av förbindelsen:
Nötkreatur
Får
Getter
Svin
Fjäderfän, djurslaget/‐slagen: _________________________
5.

FÖRBINDELSE OCH UNDERSKRIFT

Jag försäkrar att uppgifterna på denna blankett och dess bilagor är riktiga
Jag förbinder mig att i åkerbruket och trädgårdsproduktionen på min gårdsbruksenhet iaktta de i förordning (EG) nr 834/2007
föreskrivna aktuella produktionsvillkoren för ekologisk produktion under hela förbindelseperioden. I egenskap av husdjurslägen‐
het förbinder jag mig att iaktta de ovan nämnda villkoren också i husdjursproduktionen, för de djurslag jag anmält.
Jag iakttar fr.o.m. 1.5.2018 både villkoren i förbindelsen om ekologisk produktion och de ovan nämnda villkor som gäller ekolo‐
gisk produktion.
Jag granskar de jordbruksskiftesvis anmälda uppgifterna om omläggningsskede till ekologisk produktion och är medveten om att
de inverkar på betalningen av ersättning för ekologisk produktion och på befrielse från förgröningsstödets krav.
Jag lämnar in en ansökan om anslutning till kontrollsystemet för ekologisk produktion, om jag inte redan tidigare har anslutit
mig (se punkten bilagor).
Ort och datum

6.

Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats i fråga om ansökningar om jordbrukarstöd eller av
alla som äger gården

BILAGOR
Intyg över yrkesskicklighet
Ansökan om anslutning till kontrollsystemet för ekologisk produktion (Ska lämnas in senast 30.4.2018)
‐
‐

För en växtodlingsgård Ekokontrollblankett 1, kompletteringsblankett 1A /Evira
En gård som ansöker om förbindelse för husdjursgård ska förutom blanketterna ovan också lämna in kompletterings‐
blankett D/Evira

Avtal om samarbete inom foderproduktion
Bilaga med uppgifter om basskiften för vilka förbindelse söks
Bilaga växtföljdsplan om du ansöker om en förbindelse för en del av gårdens basskiften pga. odling av frilands grönsaker (se
ifyllningsanvisning)
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Basskiften för vilka förbindelse söks
Skiftena ska också anmälas i den elektroniska stödansökan (eller på blankett 102B, och nya skiften som grundas ska anmälas
också på blankett 102C).
Om du ansöker om att ersättningsberättigande skiften ska lämnas utanför den nya förbindelsen, ange då motiveringarna i sam‐
band med skiftet i fråga.
Denna bilaga kan du ersätta genom att till ansökan foga en kopia av listan över sammandraget av gårdens förhandsifyllda upp‐
gifter eller ett sammandrag av gårdens basskiften från ett odlingsplaneringsprogram. Underteckna också den bilagan.

Basskiftets nummer
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Skiftets areal
(2 decim. noggr.)

Basskiftets nummer

Skiftets areal
(2 decim. noggr.)

IFYLLNINGSANVISNING
1.

Uppgifter om den sökande och gården

Anteckna här namnet av den som ingår en förbindelse,
gårdens lägenhetssignum och telefonnumret med tanke på
eventuella ytterligare utredningar.

2.

Aktiv jordbrukare

Kryssa för Nej, om du år 2017 fick högst 5 000 euro i
direktstöd. Följande var direktstöd år 2017:
– grundstöd och förgröningsstöd
– stöd till unga jordbrukare
– bidrag för jordbruksgrödor
– EU:s djurbidrag.
Kryssa för Nej, om du har fått över 5 000 euro i direkta stöd,
men inte driver en verksamhet som nämns på förbudslistan.
Kryssa för Ja och välj den på förbudslistan nämnda verk‐
samhet som du driver, om du har fått över 5 000 euro i
direkta stöd och driver en flygplats, ett vattenverk, ett fas‐
tighetsföretag eller en permanent sport‐ eller rekreations‐
anläggning eller tillhandahåller järnvägstjänster.
Med vattenverk avses en inrättning som sköter avtalskun‐
dernas vattentjänster. Med fastighetsbolag avses dispo‐
nentbyråer, företag som bedriver grynderentreprenader
och fastighetsmäklare. Med permanenta sport‐ och rekreat‐
ionsanläggningar avses områden som används för sport‐ och
rekreationsverksamhet och där det finns permanenta kon‐
struktioner och/eller permanenta läktarkonstruktioner. Med
sådana avses t.ex. en ridskolas manege eller ridbana där det
finns permanenta konstruktioner och/eller permanenta
läktarkonstruktioner. Mer information finns i kapitel 4 i

3.

Ingående av ny förbindelse om ekologisk produkt‐
ion, utbetalningsansökan och uppgifter om förbin‐
delsen

Fyll i punkt 3 om du ansöker om en ny förbindelse. Fyll
däremot i punkt 4 om du vill ändra gårdstypen eller djurs‐
lagen i en tidigare förbindelse eller om du ansöker om att
foga tilläggsarealer till en gammal förbindelse eller om du
ingår en ny förbindelse på basis av tilläggsarealer.
Genom att kryssa för rutan högst upp i punkt 3 förbinder
du dig att iaktta villkoren enligt förbindelsen om ekologisk
produktion under förbindelseperioden (1.5.2018–
30.4.2023). Samtidigt ansöker du om utbetalning av er‐
sättning för ekologisk produktion år 2018.
A. Välj om du vill ingå förbindelse om ekologisk produktion
för hela din gårdsbruksenhet eller bara för de skiften där
du odlar frilandsgrönsaker under förbindelseperioden.
Ange om du iakttar kravet på avsalugrödor eller motivera
varför du inte producerar avsalugrödor.
B. Kryssa för punkten om du ingår förbindelse om både
växtproduktion och husdjursproduktion.
Ange också de djurslag som den ekologiska produktionen
på din gård omfattar. I fråga av fjäderfäet, ange också
djurslag eller –slagen.

Basguiden till stödansökan (som finns i ansökningsguiden).

C. Anmäl om du lägger om alla skiften på din gård till eko‐
logisk produktion under det första året eller om det sker
under de två första förbindelseåren. Om alla skiften redan
omfattas av ekologisk produktion, kryssa för punkten i
fråga. Omläggningsskeden anmäls i jordbruksskiftenas
uppgifter på stödansökan 2018.

Sökande som driver flygplatser, tillhandahåller järnvägs‐
tjänster eller driver vattenverk, fastighetsföretag eller
permanenta sport‐ och rekreationsanläggningar och som
fått över 5 000 euro i direktstöd kan betraktas som aktiva
jordbrukare, om de kan visa något av följande:

Du kan lägga om skiften till ekologisk produktion under de
två första förbindelseåren. Denna möjlighet gäller både
växtodlingslägenheters och husdjurslägenheters förbindel‐
ser. Om du ingår en ny förbindelse på basis av tilläggsarea‐
ler, ska alla skiften odlas ekologiskt genast.

a.

Obs! Ersättningen betalas på basis av de uppgifter om
omläggning till ekologisk produktion som anmälts i jord‐
bruksskiftesuppgifterna. Ersättning betalas från det att ett
skifte överförs till det första årets omläggningsskede. Läs
noga igenom anvisningen om anmälan av omläggning när
du fyller i jordbruksskiftesuppgifterna. Anvisningen finns i
ansökningsguiden i avsnitt för Ersättning för ekologisk
produktion.

Det årliga direktstödsbelopp som de fått är minst fem
procent av de totala inkomsterna från annat än
jordbruksverksamhet under det senaste skatteåret
vars beskattning är fastställd.
b. Jordbruksverksamheten är inte obetydlig.
Jordbruksverksamheten anses inte vara obetydlig, om
jordbruksinkomsten utgör minst fem procent av de
totala inkomsterna.
c. Den huvudsakliga affärsverksamheten är att bedriva
jordbruksverksamhet.
Ta kontakt med NTM‐centralen för att utreda vilka bevis du
behöver lämna för att visa att något av de ovan nämnda
fakta stämmer. Mer information om bevisen finns också i
kapitel 4 i Basguiden till stödansökan (som finns i ansök‐
ningsguiden).
Om du lämnar in behövliga bevis till kommunens lands‐
bygdsnäringsmyndighet i samband med någon annan
ansökan om stöd, behöver bevisen inte lämnas in separat
till NTM‐centralen.
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Befrielsen från förgröningsstödets krav på basis av ekolo‐
gisk produktion gäller bara skiften som uppges omfattas av
ekologisk produktion eller vara i omläggningsskedet.
4.

Ändring av en tidigare ingången förbindelse om
ekologisk produktion

Fyll i punkten, om du vill ansöka om tilläggsareal till din
ekoförbindelse, ändra gårdstypen i förbindelsen eller byta
djurslag som omfattas av förbindelsen. En ny förbindelse
söker du genom att fylla i uppgifterna vid punkt 3.

A. Kryssa för punkten, om du ansöker om att foga skiften
till ekoförbindelsen. Välj också huruvida du godkänner
ingåendet av en ny förbindelse. Om du inte godkänner
ingåendet av en ny förbindelse, lägg märke till att det till
en ekoförbindelse är möjligt att foga högst 5 hektar som
består av skiften som tidigare inte har omfattats av en
ekoförbindelse. Om förbindelsearealen före fogandet är
mindre än 5 hektar, kan skiften som utgör sammanlagt
högst 1 hektar fogas till förbindelsen.
År 2018 är det exceptionellt möjligt foga areal på ovan‐
nämnd sätt till 2015 ingått förbindelse. Läs mer i ansök‐
ningsguide.
Om du godkänner ingåendet av en ny förbindelse, kan
ersättningsberättigande skiften och skiften som godkänns
vara sådana fogas till förbindelsen utan begränsningar.
Skiften som år 2017 omfattades av en ekoförbindelse
(oavsett vems förbindelsen var) kan utan begränsningar
fogas till en gammal förbindelse.
B. Välj på vilket sätt du vill ändra gårdstypen i din förbin‐
delse.
Om du ändrar en förbindelse för växtodlingsgård till en
förbindelse för husdjursgård, ange då i punkt C för vilket
djurslags del du förbinder dig att iaktta de krav som gäller
ekologisk husdjursproduktion. Anmäl dig till kontrollsy‐
stemet för ekologisk produktion senast 30.4.2018.
Om du ändrar en förbindelse för husdjursgård till en för‐
bindelse för växtodlingsgård, fyll då i också tilläggsuppgif‐
ten om iakttagande av kravet på avsalugrödor.
C. Anmäl i punkten vilket djurslag du vill lägga till i förbin‐
delsen. I fråga av fjäderfäet, ange också djurslag eller –
slagen. Det nya djurslaget ska anmälas till kontrollsyste‐
met för ekologisk produktion senast 30.4.2018 för att
djurslaget ska kunna beaktas vid beräkningen av djurtät‐
heten inom ekoproduktionen år 2018!
Anmäl också om du vill avstå från något djurslag som om‐
fattas av ekologisk husdjursproduktion. Om du avstår från
ett djurslag beaktas det inte vid beräkningen av djurtät‐
heten inom husdjursproduktionen år 2018.
5.

Förbindelse och underskrift

Genom att underteckna ansökan intygar du att de uppgifter
du lämnat är korrekta, och att du förbinder dig att iaktta
villkoren för ekologisk produktion på det sätt som förutsätts
för den typ av gårdsbruksenhet som du valt. Om du inte från
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tidigare hör till kontrollsystemet för ekologisk produktion,
lämna då också in ansökan om anslutning till systemet.

BILAGOR
Bifoga till ansökan ett intyg över genomgången utbildning i
ekologisk produktion.
Ett intyg behöver inte lämnas, om du ansöker om förbin‐
delse för en växtodlingsgård och du under programperi‐
oden 2007–2013 haft ett specialstödsavtal om ekologisk
produktion.
Intyg över utbildningen behöver inte heller lämnas, om du
har haft ett specialstödsavtal om ekologisk husdjurspro‐
duktion och ansöker om förbindelse om ekologisk pro‐
duktion för husdjurslägenhet.
En ansökan om anslutning till kontrollsystemet för ekolo‐
gisk produktion ska lämnas in senast 30.4.2018, om du
inte ännu hör till kontrollsystemet.
Bifoga också ett samarbetsavtal om produktion av foder,
om ett sådant har slutits med en gård som har ingått en
förbindelse om ekologisk husdjursproduktion. Om du
redan tidigare har skickat in samarbetsavtalet till NTM‐
centralen och avtalet gäller under hela förbindelseperi‐
oden (2018‐2023), behöver du inte skicka in det på nytt.
Lämna in en växtföljdsplan som bilaga till ansökan om du
ansöker om att bara skiften i odling av frilandsgrönsaker
ska ingå i förbindelsen. Av planen ska framgå på vilka skif‐
ten du tänker odla frilandsgrönsaker under förbindelsepe‐
rioden. Som bilaga kan du skicka till exempel ekoplanens
växtföljdsplan.
Bilaga med uppgifter om basskiften för vilka förbindelse
söks
Anteckna på bilagan de skiften för vilka förbindelse söks.
Kom också ihåg att anmäla de skiften för vilka du ansöker
om ersättningsberättigande år 2018. Om du ansöker om
att ersättningsberättigande skiften ska lämnas utanför
förbindelsen, motivera då detta på blanketten.
Bilagan kan ersättas med en kopia av listan över förifyllda
gårdsuppgifter eller ett utskrift av gårdens basskiften från
Vipu‐tjänsten. Strecka över de ersättningsberättigande
skiften på listan för vilka du inte vill ansöka om förbin‐
delse, och ange motiveringen på listan eller i en separat
bilaga. Underteckna också den här bilagan.
När det gäller en förbindelse som ingås på grund av odling
av frilandsgrönsaker förutsätts motiveringar inte.

