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ANMÄLAN
om växthus-och/eller svampkultur för ekologisk produktion

Kompletteringsblankett 1b

NTM-centralens anteckningar
Datum

Dnr

Blanketten fylls i tydligt med textade bokstäver eller på maskin och returneras in till NTM-centralen. Den inlämnas tillsammans med ekokontrollblankett
1, ifall denna inte insänts tidigare.

1.
UPPGIFTER OM
AKTÖREN

2.
LÄGENHETER
ELLER DELAR
AV
LÄGENHETER I
SÖKANDENS
BESITTNING

Aktörens namn

Ekoregistersignum (etablerade aktörer)

Gårdssignum

NTM-central

Lägenhetens
namn eller namnet
på del av
längenheten jämte
RNr
Huvudlägenhet

By och kommun

Besittnings-grund
ägare
arrendator
innehavare
ägare
arrendator
innehavare
ägare
arrendator
innehavare
ägare
arrendator
innehavare

Odlingssätt på
lägenheten eller del av
lägenheten

Total
åkerareal på
lägenheten
eller del av
lägenheten
(ha)

Ekologiskt odlad
åkerareal eller
åkerareal i
omläggningsskede (ha)

ekologisk
konventionell
ekologisk
konventionell
ekologisk
konventionell
ekologisk
konventionell
Sammanlagt

3.
PRODUKTIONSINRIKTNING
INOM ENHETER
I AKTÖRENS
BESITTNING
4.
FÖRKORTNING
AV OMLÄGGNINGSSKEDE

5.
UPPGIFTER OM
GÅRDENS
VÄXTHUSOCH/ELLER
SVAMPODLINGAR
ENLIGT
AVDELNING

På gården finns följande produktionsenheter:

Ekologisk produktion

Konventionell produktion

Växthusproduktion
Svampproduktion
Jag anhåller om förkortning av omläggningsskedet
Nej
Ja, utredning medföljer som bilaga

Växthus- eller svampodlingsavdelningens
namn

Evira 18702 29.3.2016 (82099)

Växthus- eller
svampodlingsavdelningens areal
(m2)

Datum då i växthus/svampodlingsavdelningen senast använts produkter
eller produktionsmetoder som inte är
tillåtna i ekologisk odling (se
ifyllningsanvisning)

Enhet inom
vilken
avdelningen
placeras
Eko = E,
Konventionell =
K
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5.
UPPGIFTER OM
GÅRDENS
VÄXTHUSOCH/ELLER
SVAMPODLINGAR
ENLIGT
AVDELNING
(forts.)

Växthus- eller svampodlingsavdelningens
namn

Växthus- eller
svampodlingsavdelningens areal
(m2)

Datum då i växthus/svampodlingsavdelningen senast använts produkter
eller produktionsmetoder som inte är
tillåtna i ekologisk odling (se
ifyllningsanvisning)

6.
UNDERSKRIFT

Tid och plats

7.
BILAGOR

Bilagor till ansökan:
Ekoplan
Ansökan om förkortning av omläggningsskede (kan också inlämnas uppgjord på ekokontrollblankett 9)
Annat, vad?
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Aktörens underskrift

Enhet inom
vilken
avdelningen
placeras
Eko = E,
Konventionell =
K

ANMÄLAN

3 (3)

om växthus-och/eller svampkultur för ekologisk produktion

IFYLLNINGSANVISNINGAR

Ekokontrollblankett 1 b, Växthus- och svampkulturer
2. LÄGENHETER ELLER DELAR AV LÄGENHETER I AKTÖRENS BESITTNING
Under denna punkt anges alla lägenheter eller delar av lägenheter som är i odlarens ägo (även som delägare) eller
besittning. Med ”gård” avses alla de produktionsenheter som odlaren äger, administrerar eller besitter i Finland. Ett
besittningsavtal kan utgöras t.ex. av ett gratis arrendeavtal.
Odlingsmetoden på gården, eller en del av gården, kan vara ekologisk, konventionell eller både ekologisk och
konventionell. Under punkten ”Ekologiskt odlad areal eller areal i omläggning till ekologisk odling” tas också med
sådan åkerareal som enligt ekoplanen skall läggas om till ekologisk produktion, men som tillsvidare odlas
konventionellt.
3. PRODUKTIONSINRIKTNING INOM ENHETER I AKTÖRENS BESITTNING
Här anges huruvida det är fråga om växthus- eller svampkulturer med uppgifter om produktionssättet (ekologiskt eller
konventionellt).
4. FÖRKORTNING AV OMLÄGGNINGSSKEDET
Omläggningsskedet för ettåriga växter samt för vallar är två år och för mångåriga växter tre år. All produktion omfattas
av omläggningsförfarandet, även växthus- och svampkulturer. Omläggningsskedet kan förkortas under vissa
förutsättningar (se produktionsanvisningarna, punkt 10.3.)
Ifall aktören önskar förkorta omläggningsskedet bör en skild utredning i ärendet företes.
5. UPPGIFTER OM GÅRDENS VÄXTHUSODLINGAR/SVAMPODLINGAR ENLIGT AVDELNING
Datum för inledandet av omläggningen antecknas skilt för varje avdelning. Det planenliga inledandet anges med årtal i
stället för datum för de avdelningar som ännu är i konventionell produktion. Ekoplanen kompletteras för dessa
avdelningars del i efterhand med exakt datum för inledandet av omläggningen, skilt för varje avdelning.
Vid punkten ”enhet inom vilken avdelningen placeras” antecknas E ifall avdelningen omlägges till ekoproduktion och K
ifall avdelningen permanent kvarstår i konventionell produktion.
7. BILAGOR
Till anmälan fogas en ekoplan. Närmare anvisningar hittas i Eviras skrift ”Ekologisk produktion 1 – Allmänna
anvisningar och villkor för växtproduktion” . Skriften hålls uppdaterad på Eviras hemsida.
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