ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND I SAMBAND MED
ANIMALIEPRODUKTION
ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN

1. Uppgifter om sökanden
Fyll i sökandens namn, adress, telefonnummer och lägenhetssignum
2. Tillstånd som söks och landskapsregeringens beslut
2.1 Uppbindning av nötkreatur på små gårdar
Landskapsregeringen har inte definierat begreppet ”små gårdar” men en vägledning
är att Finland fastslagit ett antal på högst 30 djurenheter. Undantagslov kan beviljas
för uppbindning av över sex månader gamla kvigor, kor och avelstjurar som föds upp
för dikoproduktion. Tillstånd kan inte fås för nötkreatur som skall användas till
köttproduktion.
Djuren måste ha daglig tillgång till bete under sommaren. Vintertid är minimikravet
på utevistelse två gånger per vecka (rastgård eller rasthage).
2.2 Anskaffning av konventionella djur för ekologisk produktion till följd av
exceptionella omständigheter
Det är möjligt med stöd av ett tillstånd från landskapsregeringen att skaffa djur från
konventionell produktion i sådana fall där djurdödligheten är stor till följd av sjukdomar
eller exceptionella omständigheter. Tillståndet skall införskaffas innan
djuranskaffningen. Aktören bör prioritera att skaffa ekologiskt uppfödda djur.
2.3 Anskaffning av avelshondjur från konventionell produktion i % (högst 40 %),
under följande period:
Tillstånd kan sökas i något av följande fall:
- väsentlig utvidgning av animalieproduktionen
- byte av ras
- specialisering av ny typ inom animalieproduktion
- det är fråga om djur av lantras eller Ålandsfår
De tilltänkta djuren skall vara hondjur som inte ännu fått avkomma (gäller inte lantraser
och Ålandsfår).
2.4 Användning av konventionellt producerat foder under särskilda förhållanden
Landskapsregeringen kan tillåta enskilda aktörer, under en begränsad tid och på vissa
områden, att använda konventionellt foder vid utfodringen av sina djur. Ett tillstånd kan
beviljas ifall foderskörden ödeläggs eller en viss produktion begränsas p.g.a.
exceptionella väderförhållanden, av utbrott av smittsamma sjukdomar, av föroreningar
förorsakade av giftiga ämnen eller av eldsvåda.
Följande utredning skall fogas till ansökan:
- utredning över förlust av skörd eller lagervara,
- skördeskadeanmälan eller kopia av syneprotokoll gällande skördeskadan,
- kopia av den uppdaterade lagerbokföringen,
- utfodringsplan som beskriver foderanvändningen under den tidsperiod då
undantagstillstånd sökes.
Tänk på att utfodra djur som ska till slakt med ekologiskt foder och t.ex. dikor med det
konventionella fodret.
Ett beviljat tillstånd förutsätter att aktören är speciellt omsorgsfull i sin dokumentering
över djurens utfodring under den tid undantagstillståndet gäller.

2.5 Undantag som gäller djurstallar under övergångsperioden 24.8.200031.12.2013
Detta förlängda undantagstillstånd gäller endast de aktörer som erhållit undantagslov
före 1.1.2009. Baserar sig på undantagen i den gamla förordningen 2092/91 del B punkt
8.5.1 i bilaga 1. Undantagslovet kan förlängas högst fram till 31.12.2013, då
övergångsperioden går till ända. Tillståndet förutsätter två kontrollbesök per år. De
aktörer som utnyttjar detta undantag ska presentera en plan som skall innehålla en
beskrivning av de åtgärder som syftar till att garantera överensstämmelse med reglerna
för ekologisk produktion i slutet av övergångsperioden för kontrollmyndigheten.
2.6 Förkortning av omläggningsskedet för en rastgård för svin och fjäderfä
Omställningsperioden kan minskas till 12 månader för betesmarker och rastgårdar
utomhus som används av icke växtätande arter. Perioden får minskas till sex månader
om marken i fråga det senaste året inte har behandlats med produkter som inte är
godkända för ekologisk produktion.
2.7 Anskaffning av konventionellt uppfödda fjäderfän när en besättning sätts
samman för första gången
När en flock sätts samman för första gången eller förnyas och ekologiskt uppfödda
fjäderfä inte finns att tillgå i tillräckligt antal, får icke-ekologiskt uppfödda fjäderfä
införlivas i en ekologisk produktionsenhet för fjäderfä, under förutsättning att värphöns
och fjäderfä för köttproduktion är yngre än tre dagar.
2.8 Anskaffning av konventionellt uppfödda fjäderfän under en övergångsperiod
till 31.12.2014
Icke-ekologiskt uppfödda värphöns som är högst 18 veckor gamla får införlivas med en
enhet med ekologisk produktion fram till och med den 31 december 2014, när
ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå, under förutsättning att de relevanta
bestämmelserna i kapitel 2 avsnitt 3 och 4 i kommissionens förordning 889/2008 (EG)
uppfylls.
2.9 Biodling: anskaffning av svärmar från konventionell produktion till följd av
exceptionella omständigheter
Vid hög dödlighet bland bina orsakad av omständigheter som har att göra med binas
hälsa eller med katastrofer: ny sammansättning av samhällena med icke-ekologiska bin,
när ekologiska avläggare och samhällen inte finns att tillgå.

3. Underskrift
Fyll i ort och datum samt sökandens underskrift
4. Bilagor
Lämna in de bilagor som krävs för att ett beslut ska kunna tas, d.v.s. utredningar och
motiveringar.

