
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion Utgiven i Helsingfors den 22 februari 2016

131/2016

Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015)

18 och 22 § samt bilagorna 1 och 2 till förordningen som följer:

18 §

Anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion

En jordbrukare ska lämna in en ansökan om anslutning till det kontrollsystem som avses
i artikel 27 i förordningen om ekologisk produktion senast den 30 april det år då en för-
bindelse om ekologisk produktion söks. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska senast
den 15 juni det första förbindelseåret ha gjort en första produktionskontroll i enlighet med
kontrollsystemet på jordbrukarens gårdsbruksenhet. Jordbrukaren ska omfattas av kon-
trollsystemet under hela förbindelseperioden.

Jordbrukaren ska omfattas av kontrollsystemet för åkerbrukets och växthusproduktio-
nens del. En förutsättning för att en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur ska
kunna ingås är dessutom att jordbrukaren har godkänts för kontrollsystemet beträffande
det djurslag som förbindelsen avser. I fråga om byte av produktionsinriktning ska en an-
mälan lämnas till kontrollsystemet.

22 §

Beräkning av djurantalet

Vid beräkning av antalet djurenheter enligt 8 § 3 mom. i lagen om vissa programbase-
rade ersättningar till jordbrukare ska det genomsnittliga djurantalet på gården under det
kalenderår som ligger till grund för ersättningen beaktas i enlighet med 4, 5 och 5 a § i
statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015). Om djurarten
ändras ska djurantalet beaktas vid beräkningen av antalet djurenheter från ingången av ka-
lenderåret efter anslutningen till kontrollsystemet för ekologisk produktion för djurarten i
fråga eller, om förbindelseåret börjar före nämnda tidpunkt, från ingången av förbindelse-
året till utgången av kalenderåret i fråga. Den djurart som utgör grund för beräkningen kan
ändras endast från ingången av ett förbindelse- eller kalenderår. Utifrån jordbrukarens re-
dogörelse kan man då medeltalet beräknas bortse från djurantalet under ett sådant kortva-
rigt produktionsuppehåll som produktionsformen kräver eller som beror på grundlig repa-
ration eller utvidgning av en husdjursbyggnad, ändring av produktionsinriktningen eller
ett oöverstigligt hinder.
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Djuren vid ett företag i sammanslutningsform kan räknas endast en sådan gårdsbruk-
senhet till godo, som medlemmarna i ett familjeföretag besitter i dess helhet i enlighet med
10 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015).

————
Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2016.

Helsingfors den 18 februari 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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Bilaga 1

Frilandsgrönsaker 

Trädgårdsärt, buskböna, vitkål (huvudkål), kinakål, blomkål, morot, kålrot, rova, rot-
selleri, palsternacka, sticklök, purjo, frilandsgurka, pumpa, spenat, huvudsallat, rabarber,
rödbeta, gulbeta, matlök (inkluderar rödlök och jättelök), rödkål, savojkål (kruskål), brys-
selkål, broccoli, kålrabbi, bladselleri, zucchini, isbergssallat, dill, persilja, vitlök, melon,
nyzeeländsk spenat, övriga grönsaker, sparris, örtväxter (under eller över 5-åriga), sallat.
3



131/2016  
Bilaga 2

Avsalugrödor 

Höstvete, hösthavre, vårvete, durumvete, höstspeltvete, vårspeltvete, rågvete, vårråg,
höstråg, foderkorn, maltkorn, höstkorn, havre, blandade grödor (spannmål), blandade grö-
dor (spannmål och oljeväxter), bovete, hirs, quinoa, majs, sockermajs, övriga spannmål,
matärt, foderärt, blandade grödor (proteingrödor och oljeväxter), blandade grödor (pro-
teingrödor och spannmål), bondböna, sojaböna, matpotatis, matindustripotatis, stärkelse-
potatis, tidig potatis, utsädespotatis, sockerbeta, tobak, fibernässla, oljedådra (Camelina),
vårrybs, höstrybs, vårraps, höstraps, solros, blandade grödor (oljeväxter), humle, fiber-
hampa, oljehampa, oljelin, spånadslin, frökryddor och medicinalväxter, groblad, kummin,
senap, medicinalvide, rödklint (för energiproduktion), trädgårdsärt, buskböna, vitkål (hu-
vudkål), kinakål, blomkål, morot, kålrot, rova, rotselleri, palsternacka, sticklök, purjo, fri-
landsgurka, pumpa, spenat, huvudsallat, rabarber, rödbeta, gulbeta, matlök (inkluderar
rödlök och jättelök), rödkål, savojkål (kruskål), brysselkål, broccoli, kålrabbi, bladselleri,
zucchini, isbergssallat, dill, persilja, vitlök, melon, nyzeeländsk spenat, övriga grönsaker,
sparris, äpple, rönnbär (för bärproduktion), päron, övriga frukter, plommon, havtorn, körs-
bär, vindruva, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, krusbär, hallon och åkerbärshallon,
jordgubbe, åkerbär, buskblåbär, bäraronia, saskatoon (bärhäggmispel), övriga bärväxter,
prydnadsväxter (under eller över 5-åriga), snittgrönt och barrväxter till snitt (under eller
över 5-åriga), plantskolor (under eller över 5-åriga, bär-, frukt- och prydnadsväxter), ört-
växter (under eller över 5-åriga), honungsfacelia, linser. Övervakad produktion av följan-
de fröväxter: klöver, engelskt rajgräs, italienskt rajgräs, rörsvingel, timotej, ängssvingel.
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