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Övergripande
Nr i SFC
2014
8.2.1
8.2.1.1

Rubrik

Text

Namn på åtgärd
Rättslig grund

Ekologiskt jordbruk
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd
för landsbygdsutveckling, artikel 29.
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma
jordbrukspolitiken
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om
fastställandet av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden
 Delegerade akter – Inte klara ännu
 Genomförandeakter – Inte klara ännu
 Svensk förordning – Inte klar ännu
 Svenska föreskrifter – Inte klara ännu
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8.2.1.2

Generell beskrivning av åtgärd

Syftet med åtgärden är att få fler att gå över till ekologisk produktion för att få
till stånd positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

8.2.1.3
–1

Bidrag till fokusområde

8.2.1.3
-2

Bidrag till horisontella kriterier

8.2.1.5

Verifierbarhet och
kontrollbarhet

4abc- Ekologisk produktion bidrar till ett miljö- och klimatvänligt jordbruk, det
vill säga fokusområde 4abc, genom en lägre användning av växtskydds- och
gödselmedel vilken skapar förutsättningar för biologisk mångfald.
4abc
 Miljö: Främja biologisk mångfald och bidra till att minska föroreningar
av vatten
 Klimat: Minska utsläpp av klimatgaser och bevara kolsänkor
 Innovation:
Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten har för varje stödregel
gjort en bedömning av om regeln är möjlig att kontrollera och verifiera. För
regler som har bedömts som riskfyllda eller är svåra att kontrollera eller
verifiera har myndigheterna försäkrat sig om att kontrollen kommer kunna
göras på ett tillfredsställande sätt.

8.2.1.5.

Risk vid implementering av

Som underlag för bedömning av åtgärderna har även resultat från revisioner,
kontroller, avslag och upphävande av stöd i nuvarande landsbygdsprogram
beaktats.
I analysen av riskområdena för landsbygdsprogrammet 2007-2013
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1

åtgärden

identifierades att det inom följande områden fanns risker för flera åtgärder.
•Relevanta kontrollsystem
•IT-system inklusive information
•Ansökan om utbetalning

8.2.1.5.
2

Begränsande åtgärder

Relevanta kontrollsystem:
Förvaltningsmyndigheten och det utbetalande organet fastställer rutiner för
administrativa kontroller och instruktioner för kontroller på plats.
Information:
Inför uppstarten av programmet kommer en omfattande utbildning av berörda
handläggare genomföras. Information till sökande och intressenter kommer
att framförallt vara webbaserad och därmed lätt kunna hållas uppdaterad.
IT-system:
IT-system utvecklas så att alla kontroller som kan göras maskinellt görs i
systemet. Även beräkningar görs av IT-systemet. IT-systemet genererar även
beslut enligt satta mallar och texter vilket förbättrar möjligheten för att
stödmottagarna ska få tydliga beslut.
Ansökan om utbetalning:
Användning av e-tjänst vid inlämnande av ansökan ger möjlighet att få in mer
korrekta ansökningar.

8.2.1.5.
3

Helhetsbedömning av
kontrollbarhet och
verifierbarhet

Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten bedömer att samtliga
åtgärder är verifierbara och kontrollerbara på ett tillräckligt sätt.
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8.2.1.6

Metod för beräkning av stöd

8.2.1.7

Andra viktiga frågor för
förståelse och implementering
Annan specifik information för
åtgärden

8.3

Ersättningen för ekologisk produktion ska kompensera stödmottagaren för de
merkostnader och inkomstbortfall som villkoren inom ekologisk produktion
ger upphov till utöver basvillkor och minimikrav för att få gårdsstöd. Hänsyn
vid beräkning av ersättningspremien kommer att tas till krav inom
förgröningen.

Identifiering och definition av basvillkor; detta bör inbegripa obligatoriska krav
som anges i kapitel 1 i avdelning VI i Förordning (EU) 1306/2013 (tvärvillkor),
de relevanta kriterier och minimiaktiviteter som anges i punkt (c) (ii) och (c) iii)
av artikel 4(1) i Förordning (EU) 1307/2013, minimikrav för användning av
gödselmedel och växtskyddsprodukter, och andra obligatoriska krav som anges
i nationell lagstiftning.
Beskrivning av de metoder samt de agronomiska antaganden och parametrar
(bl.a. beskrivning av de baskrav som anges i artikel 28 (3) i förordning (EU) nr
1305/2013 [förordningen om landsbygdsutveckling] som är relevanta för varje
typ av åtagande) som används som referenspunkt för de beräkningar som
motiverar extrakostnader och inkomstbortfall till följd av de åtaganden som
gjorts och nivå för transaktionskostnader. Där tillämpligt ska metoden ta
hänsyn till stöd som beviljas enligt förordning (EU) nr 1307/2013
[direkstödsförordningen], inklusive ersättning för jordbruksmetoder med
gynnsam inverkan på klimatet och miljön för att utesluta dubbelfinansiering.
Där tillämpligt ska metoden ta hänsyn till omvandling av enheter i enlighet
med artikel 9 i genomförandeförordningen för EAFRD.


De basvillkor som utgör baseline för beräkningen av ersättningsnivån
anges i svaret till fråga 8.3.1. I baseline ingår även de åtgärder som
görs för att uppfylla kraven för direktstöd, inklusive förgröningskrav,
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enligt förordning 1307/2013.
8.2.1.4

Lista med delåtgärder




11.1 Omställning till ekologisk produktion
11.2 Ekologisk produktion

Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Omställning till ekologisk produktion
Syftet med åtgärden är att få fler att gå över till ekologisk produktion för att få
till stånd positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.
Åtgärden innebär en ersättning för omställning till certifierad ekologisk
produktion enligt EU:s regelverk. Ekologisk odling har en positiv effekt på
biologisk mångfald och bidrar till en minskad användning av kemiska
bekämpningsmedel. Villkor för ersättning är att produktionen ska vara under
omställning till ekologisk produktion.
Ersättningen ges för omställning till ekologisk produktion för areal som brukas
och för djur som föds upp enligt EU:s regler för ekologisk produktion.
Djurproduktionen ska ha koppling till ekologiskt brukad jordbruksmark eller
mark under omställning. Ersättningen är framtagen för att täcka en del av de
merkostnader som finns i ekologisk produktion jämfört med konventionell
produktion.

Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a, 4b och 4c.
Skötselvillkor
 Lantbrukaren som söker ska följa de villkor som finns i EU:s regelverk
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Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Stödberättigande utgifter

Stödmottagare

Berättigandevillkor

för ekologisk produktion.
 Grödan odlas med sikte på god skörd.
 Regleras i särskild ordning:
- Krav på dokumentation
- Godkända gödsel-, jordförbättrings- och växtskyddsmedel
- Godkända förökningsmaterial
- Särskilda villkor för växtodling
- Särskilda villkor för djurhållning
Miljöersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013
 Artikel 4(1)c i Förordning (EU) 1307/2013
 Förutom produkter från ekologisk produktion får endast sådan
stallgödsel samt sådana andra gödsel- och jordförbättringsmedel som
finns med i bilaga 1 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008
användas.
 Endast de växtskyddsmedel som anges i bilaga 2 i kommissionens
förordning (EG) nr 889/2008 får användas och endast på de villkor som
anges där och i artikel 16.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007.
 Förordning (EU) 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll
för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd
Som utgifter räknas lägre skörd och högre utgifter för utsäde, ogräsoch skadegörarbekämpning, specifika gödselmedel. Som intäkter
räknas högre pris för produkter och inga utgifter för handelsgödsel och
kemiska växtskyddsmedel.
 Lantbrukare



Lantbrukaren har tillgång till marken. Marken är jordbruksmark.
Produktionen ska vara godkänd för omställning till ekologisk
produktion av ett ackrediterat certifieringsföretag.
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Lantbrukaren ska vara en aktiv jordbrukare i den mening som avses i
artikel 9 i förordning (EU) nr 1307/2013.

Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Spannmål/oljeväxter mm: XX kr/ha
Potatis och grönsaker: XX kr/ha
Frukt och bär: XX kr/ha
Vallodling: XX kr/ha
XX kr/djurenhet omräknat till åker/betesmark

Beskrivning av delåtgärd 11.2, Ekologisk produktion
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Beskrivning av delåtgärd

Ekologisk produktion
Syftet med åtgärden är att få fler att gå över till ekologisk produktion för att få
till stånd positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.
Åtgärden innebär en ersättning för certifierad ekologisk produktion enligt EU:s
regelverk. Villkor för ersättning är att produktionen ska vara godkänd som
ekologisk av ett ackrediterat certifieringsföretag. Ekologisk odling har en
positiv effekt på biologisk mångfald och bidrar till en minskad användning av
kemiska bekämpningsmedel.
Ersättningen ges för areal som brukas och djur som föds upp enligt EU:s regler
för ekologisk produktion. Djurproduktionen ska ha koppling till ekologiskt
brukad jordbruksmark. Ersättningen är framtagen för att täcka en del av de
merkostnader som finns i ekologisk produktion jämfört med konventionell
produktion.
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Åtaganden inom denna insats kommer att vara femåriga åtaganden.
Förlängningar av fullgjorda åtaganden kan göras med ett eller flera år.
Denna delåtgärd bidrar till att nå målen i fokusområde 4a, 4b och 4c.

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning

Stödberättigande utgifter

Skötselvillkor
 Lantbrukaren som söker ska följa de villkor som finns i EU:s regelverk
för ekologisk produktion.
 Grödan odlas med sikte på god skörd.
 Regleras i särskild ordning:
- Krav på dokumentation
- Godkända gödsel-, jordförbättrings- och växtskyddsmedel
- Godkända förökningsmaterial
- Särskilda villkor för växtodling
- Särskilda villkor för djurhållning
Miljöersättning
 Avdelning VI, kapitel I i Förordning (EU) 1306/2013
 Artikel 4(1)c i Förordning (EU) 1307/2013
 Förutom produkter från ekologisk produktion får endast sådan
stallgödsel samt sådana andra gödsel- och jordförbättringsmedel som
finns med i bilaga 1 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008
användas.
 Endast de växtskyddsmedel som anges i bilaga 2 i kommissionens
förordning (EG) nr 889/2008 får användas och endast på de villkor som
anges där och i artikel 16.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007.
 Förordning (EU) 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll
för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd
Som utgifter räknas lägre skörd och högre utgifter för utsäde, ogräsoch skadegörarbekämpning, specifika gödselmedel. Som intäkter
räknas högre pris för produkter och inga utgifter för handelsgödsel och
kemiska växtskyddsmedel.
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Stödmottagare



Lantbrukare

Berättigandevillkor




Lantbrukaren har tillgång till marken. Marken är jordbruksmark.
Produktionen ska vara godkänd som ekologisk produktion av ett
ackrediterat certifieringsföretag.
Lantbrukaren ska vara en aktiv jordbrukare i den mening som avses i
artikel 9 i förordning (EU) nr 1307/2013.



Principer för urvalskriterier

Sökande som uppfyller villkoren får ersättning enligt fastlagda
ersättningsnivåer under förutsättning att det finns tillgängliga budgetmedel.

Stödbelopp och stödnivåer

Spannmål/oljeväxter mm: XX kr/ha
Potatis och grönsaker: XX kr/ha
Frukt och bär: XX kr/ha
Vallodling: XX kr/ha
XX kr/djurenhet omräknat till åker/betesmark
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