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Checklista för miljöersättning för
Certifierad ekologisk produktion eller
kretsloppsinriktad produktion år 2012
Checklistan är till både för dig som tänker söka ett nytt åtagande och för dig som redan har
ett åtagande. Om du går igenom checklistan kan du få en uppfattning om vad du ska göra.
Om du har ett åtagande kan du använda checklistan som en påminnelse om vad du ska göra.
Målet är att du ska svara ja på alla frågor.
Om du svarar nej, måste du ta reda på vad du ska göra för att göra rätt.
Tänk på att checklistan är en vägledning för vad du måste göra för att få pengar. Om det finns fler
villkor måste du själv hålla koll på detta. Det finns till exempel tvärvillkor som du måste följa.
Om du har frågor om miljöersättningen tar du kontakt med länsstyrelsen.

Nr

Frågor

Ja

Nej

Kommentarer

1

Har du läst informationen om miljöersättningen,
som finns Jordbruksverkets webbplats?
www.jordbruksverket.se/miljoersattningar

2

Har du läst och tagit del av informationen som
kommer ut i samband med SAM-ansökan?

Du ska läsa den information som du får i
samband med SAM-ansökan. Det är viktigt att
du läser informationen för att se om det är
några nyheter som kan påverka dig.

3

Följer du tvärvillkoren?

Det finns tvärvillkor som du måste följa.
Tvärvillkor är ett antal regler inom olika
områden som till exempel djurskydd och
skötsel av jordbruksmark.

4

Är din produktion kretsloppsinriktad?

Kretsloppsinriktad produktion är när du odlar
dina grödor ekologiskt och håller dina djur
ekologiskt, men du har inte certifierat din
produktion. Om du har kretsloppsinriktad
produktion kan du få en högre ersättning
genom att certifiera din produktion.

Om du har kretsloppsinriktad produktion,
gå till fråga 12.
Om din produktion är certifierad fortsätter du med
fråga 5.

5

Fråga 5-11 gäller bara för certifierad ekologisk
produktion.
Har du anslutit dig och ditt företag till ett godkänt
certifieringsföretag senast sista ansökningsdatum?

6

Är all den mark som ingår i ditt åtagande
certifierad?

7

Är alla djur som ingår i ditt åtagande certifierade?

8

Om dina djur är certifierade
Har du anmält det till ditt certifieringsföretag senast
den 15 juni?

9

Om du har utökat ditt åtagande med ny mark
Har du anmält det till ditt certifieringsföretag senast
den 15 juni?

Det kan hända att du har djur som inte är
certifierade. Du ska då anteckna detta i din
stalljournal.
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Nr

Frågor

10

Om du har utökat med fler djurbesättningar
Har du anmält det till ditt certifieringsföretag
senast den 15 juni?

11

Om du har utökat med fler djur
Har du anmält det till ditt certifieringsföretag senast
den 15 juni?

Fråga 12-56 gäller både för
kretsloppsinriktad produktion och
för certifierad ekologisk produktion.

GMO

12

Avstår du från att använda någon form av genetiskt
modifierade organismer (GMO), eller produkter
som tagits fram ur eller genom sådana organismer?

Ja

Nej

Kommentarer

Tänk på att det finns ytterligare krav på dig
som har certifierad ekologisk produktion.

Du kan läsa mer på
Jordbruksverkets webbplats.
Du får inte använda GMO när du har någon
form av ekologisk produktion. Det finns dock
ett undantag för veterinärmedicinska
läkemedel.

Växtodling

13

Har du sått senast den 30 juni?

14

Dokumenterar du din växtodling?

Du måste dokumentera din växtodling. Du ska
till exempel ange när du sprider gödsel och
vilken gödsel du sprider, när du sår, skördar
och så vidare. Du hittar en färdig mall på
Jordbruksverkets webbplats.

15

Planerar du varje år vad dina grödor ska användas
till?

När du odlar ska du bestämma vad dina
grödor ska användas till. Det ska du göra varje
år. Grödorna ska användas till livsmedel,
foder eller utsäde. Det finns också ettåriga
grödor som används till industriändamål.

16

Odlar du med sikte på god skörd?

När du söker ersättning måste du se till att
målet med din odling är att få så bra skörd
som möjligt.

17

Använder du de metoder för ogräsbekämpning och
växtskydd som är tillåtna i ekologisk produktion?

Det finns speciella regler för
miljöersättningen. Du kan läsa mer på
Jordbruksverkets webbplats.

18

Använder du bara gödselmedel som är tillåtna i
ekologisk produktion?

Du får bara använda godkända gödselmedel.
Du kan läsa mer på
Jordbruksverkets webbplats.

19

Är utsäde och andra förökningsmaterial som du
använder ekologiskt odlat?

Du får bara använda utsäde som är godkänt
för ekologisk odling. Information om vilket
utsäde eller vegetativt förökningsmaterial
som du får använda finns på
Jordbruksverkets webbplats.

CHECKLISTAN GÄLLER 2012 FÖR CERTIFIERAD EKOLOGISK PRODUKTION ELLER KRETSLOPPSINRIKTAD PRODUKTION

Sida 3 av 5
Nr

Fråga eller påstående
Ekologisk djurhållning

Ja

Nej

Kommentar
Du kan läsa mer på
Jordbruksverkets webbplats.

20

Om det är första året i ditt åtagande, har du sett
till att dina djur hålls ekologiskt senast från och
med den 1 juli?

Om du har djur som inte är ekologiska måste
du skriva det i din stalljournal.

21

Dokumenterar du din djurhållning?

När du är ekologisk måste du vid en kontroll
till exempel kunna visa på när dina djur var
ute på bete.

22

Köper du in ekologiska djur?

Du ska alltid i första hand köpa in djur som är
uppfödda ekologiskt. Det finns undantag, läs
mer på om villkor för djurhållning.

23

Har du antecknat var dina inköpta djur kommer
ifrån?

Det är bra om du kan visa dokumentation som
exempelvis fakturor. Du ska också kunna visa
säljarens produktionsplatsnummer.

24

Uppfyller du villkoren för hur du ska hålla dina
ekologiska djur?

25

För att uppfylla ditt åtagande när det gäller djur
måste du varje år ha minst något av följande
djurslag. Se fråga 25 a-e.

Det räcker att du uppfyller ett av alternativen.
Du behöver bara kryssa för det som gäller dig
och ditt åtagande.

25a

Har du minst en tacka, get eller sugga under
hållandeperioden?

25b

Har du ett nötkreatur i genomsnitt ?

Genomsnittet gäller för kalenderår.

25c

Har du två djurenheter av värphönor i genomsnitt?

25d

Har du två djurenheter av slaktkycklingar i
genomsnitt?

Genomsnittet gäller för kalenderår. Du måste
ha 142,86 värphönor för att komma upp till
två djurenheter.
Genomsnittet gäller för kalenderår. Du måste
ha 66,66 slaktkycklingar för att komma upp
till två djurenheter.

25e

Har du ett slaktsvin som levererats till slakteri?

Hur ser din djurmiljö ut?

Du kan läsa mer på
Jordbruksverkets webbplats.

26

Har du dina djur i lösdrift?

27

Har du bundna djur?

Om du svarar nej på fråga 27 gå till fråga 29.

28a

Gäller dig som har bundna djur
Är byggnaden där du har dina djur uppförd före den
24 augusti 2000 ?

Du får inte ha bundna djur om byggnaden är
uppförd efter den 23 augusti 2000.

28b

Gäller dig som har bundna djur
Har du en mindre besättning med nötkreatur?

Du får inte ha bundna djur om din besättning
överstiger 40 nötkreatur.

28c

Gäller dig som har bundna djur
Rastar du dina bundna djur två gånger per vecka?

29

Har du antecknat datum för betesperiodens start och
slut?

Du ska anteckna när du släpper ut dina djur
och när de kommer in från betet. Det ska du
göra för varje enskilt djur.
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Nr

Frågor
Hur ser dina byggnader ut?

Ja

Nej

Kommentarer
Du kan läsa mer på
Jordbruksverkets webbplats.

30

Gäller nötkreatur, tackor och getter

31

Har dina djur en bra plats att ligga på?

Dina djur måste ha en bra yta att ligga på.
Den ska till exempel vara torr och ha bra strö.

32

Består liggytan av helt golv?

Golvet ska vara helt.

33

Har djuren tillräckligt med strö där de ligger?

34

Strör du med halm eller annat lämpligt
naturmaterial?

I vissa fall får du berika ströet med
mineralprodukter.

35

Har du bara ekologiska djur i de byggnader där du
har ekologiska djur?

Du måste hålla dina ekologiska djur skilda
från djur som är konventionella.

36

Kan dina djur gå ut på en rastgård eller till annan
lämplig mark?

Dina djur ska kunna gå ut i en rastgård eller på
annan lämplig mark. Det kan till exempel vara
betesvall eller betesmark?

Är minst hälften av golvytan där djuren är ett helt
golv?

Utevistelse

Du får inte ha dina djur på golv som bara
består av nät eller spalt. Minst hälften av
golvytan ska vara ett helt golv.

Du kan läsa mer på
Jordbruksverkets webbplats.

37

Har alla dina nötkreatur, getter och får tillgång till
bete under betesperioden?

I vissa fall kan undantag göras från detta
villkor.
Läs mer på Jordbruksverkets webbplats..

38

Klarar du de krav som finns för att slutgöda dina
nötkreatur och får?

Om du slutgöder dina nötkreatur och får
inomhus får du göra det högst en femtedel av
deras liv, men inte längre än 3 månader.

Kalvar, lamm, killingar och smågrisar?
Föder du upp kalvar, lamm, killingar eller
smågrisar?

Om du svarar nej gå till fråga 42 i annat fall
forsätter du med fråga 40.

40a

Föder du upp dina djur med naturlig mjölk?

Det finns krav på hur många dagar du ska föda
upp kalvar, lamm, killingar och smågrisar på
mjölk. Om du svarar nej gå till fråga 41.

40b

Gäller nötkreatur
Ger du kalvar mjölk minst 90 dagar?

40c

Gäller getter och får
Ger du lamm och killingar mjölk i minst 45 dagar?

40d

Gäller grisar
Ger du smågrisar mjölk i minst 40 dagar?

39

41

Om du har kalvar som är äldre än en vecka
Har du de tillsammans med andra kalvar?

Ekologiska kalvar som är äldre än en vecka
ska gå tillsammans med andra kalvar. I vissa
fall kan undantag göras från detta villkor.
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Nr

Frågor
Foder

Ja

Nej

Kommentarer
Du kan läsa mer på
Jordbruksverkets webbplats.

42

Föder du upp dina djur bara på ekologiskt foder?

I vissa fall kan undantag göras från detta
villkor. Läs mer på Jordbruksverkets
webbplats.

43

Har du producerat minst 50 procent av fodret på
den egna gården?

Det foder som du ger till dina nötkreatur, får
och getter måste till minst 50 procent vara
producerat på de marker som du söker
ersättning för.

44

Känner du till vad som gäller om du inte kan
producera eget foder, utan samarbetar med andra
gårdar som har certifierad ekologisk produktion
eller kretsloppsinriktad produktion?

Om du inte har möjlighet att odla så mycket
foder som du behöver till dina djur kan du
samarbeta med andra som har certifierad
ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad
produktion. Du kan läsa mer om vad som
gäller för odling i samarbete på
Jordbruksverkets webbplats.

45

Ger du dina nötkreatur, får och getter minst 60
procent av den dagliga foderransonen i form av
grovfoder?

I vissa fall kan undantag göras från detta
villkor.
Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

46

Klarar du kravet på att dina mjölkkor ska ha minst
50 procent grovfoder under högst 3 månader under
tidig laktation?

47

Använder du endast godkända foderråvaror och
fodertillsatser?

Läs mer om tillåtna råvaror och tillsatser på
Jordbruksverkets webbplats.

48

Är de vitaminer som du ger dina djur godkända?

Det gäller A-, D- och E-vitaminer.
Vitaminerna ska vara framställda ur naturliga
foderråvaror eller så kan de bestå av syntetiska
vitaminer som är identiska med naturliga
vitaminer.

Hälsovård

Du kan läsa mer på
Jordbruksverkets webbplats.

49

Förebygger du problem med parasiter och andra
hälsoproblem?

Detta gör du genom att välja lämpliga
uppfödningsmetoder och lämplig djurtäthet.

50

Klarar du av att förebygga sjukdomar?

Du får inte använda kemiskt-syntetiskt
framställda läkemedel eller antibiotika för att
förebygga sjukdomar.

51

Behandlar du bara dina djur med vaccin eller
bedövningsmedel när det finns veterinärmedicinska
skäl?

Fortplantning

52

Du kan läsa mer på
Jordbruksverkets webbplats.

Använder du bara naturlig fortplantning eller
insemination?
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