12 mars 2015

Från kretsloppsproduktion till certifierad
ekologisk produktion
De nuvarande reglerna finns i föreskriften för miljöersättningarna. Reglerna försvinner ur
föreskriften för miljöersättningen när ersättningen försvinner. Om du vill fortsätta med ekologisk
produktion ska du följa de regler som finns i EU-förordningen om ekologisk produktion eller
KRAV-reglerna. Om du gör det och är ansluten till ett kontrollorgan kan ditt nötkött märkas med
EU:s logotyp för ekologisk produktion, ”lövet”. Och om du är certifierad enligt KRAV-reglerna
kan du också använda KRAV-märket.

Anmäl dig till ett kontrollorgan
Du ska vara ansluten till ett kontrollorgan som certifierar din produktion och kommer att få minst
ett kontrollbesök per år. Tänk på att sköta den dokumentation som krävs för det kommer att
kontrolleras. Tänk också på att anmäla dig till kontrollorganet innan du skickar in SAM-ansökan
om du söker ersättning för ekologisk produktion.
Det finns tre kontrollorgan som certifierar köttproduktion. Det är Kiwa Sverige, HS Certifiering
och SMAK. Hur mycket certifieringen kostar beror på hur stor arealen är och vilket av
kontrollorganen du väljer. För närvarande kostar det 5300-6290 kr för en gård på 50 ha. Om
certifieringen gäller KRAV kostar det ytterligare 200-500 kr till certifieringsorganet och 15 kr/ha
(dock lägst 400 kr) till KRAV.
Du får inte odla samma gröda både konventionellt och ekologiskt. Alla djur av samma djurslag
måste hållas och utfodras enligt de regler man certifierar för.
Certifierade produkter, produktionshjälpmedel, foder m.m. ska lagras och hanteras väl åtskilda
från produkter som inte är certifierade. Du ska ha rutiner som säkerställer att certifierade produkter
inte kan blandas ihop eller förväxlas med produkter som inte är certifierade.

Omställningstid
Innan du kan sälja ditt nötkött som ekologiskt, måste gården genomgå en omställningstid.
Omställningstiden för marken är två år, men du kan använda det du odlar som foder under
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omställningen. Omställningstiden är 12 månader för produktion av kött från nöt, dock minst tre
fjärdedelar av deras livstid.
Du som under en tid haft din produktion i ett system för stöd för ekologisk produktion kan
tillgodoräkna dig den tiden i omställningstiden för att få din växtodling EU- eller KRAVcertifierad snabbare. Detta gäller mark där du fått miljöersättning för ekologiska
produktionsformer eller miljöersättning för bete och slåtterängar i landsbygdsprogrammet. För
djuren kan du inte räkna någon tid retroaktivt.

Foder
Självförsörjningsgraden för foder ska vara minst 60 % (EU:s regler) eller minst 75 % (KRAV:s
regler). Andelen kommer troligen att höjas för EU-certifierad produktion.
Du får ge max 40 % kraftfoder per dag enligt EU-reglerna men max 30 % enligt KRAV-reglerna.

Bete
Enligt EU-reglerna behöver inte tjurar över 1 år gå på bete om de har tillgång till rastgård under
hela året. KRAV kräver att bete ska utgöra minst 50 % av grovfoderintaget för tjurar under
betesperioden.
Slutgödning på stall i maximalt tre månader är enligt den svenska tolkningen av EU-reglerna
endast tillåten för tjurar över 24 månader.

Slakt
Slakteriet ska stå under kontroll av ett kontrollorgan.
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