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• 1 januari 2022 träder ekologiska förordningen (EU) 
2018/848 i kraft och ersätter den tidigare 
förordningen (EG) 834/2007.

• En omfattande grundläggande rättsakt (2018/848) 
och flera delegerade akter med produktionsregler 
och dokumentationskrav.

• Fortfarande några akter som inte är klara hos 
kommissionen.

• Jordbruksverkets nya föreskrift med nationella 
regler kopplade till EU förordningen ska beslutas 
nu i december 2021 (EL har varit med i 
remissarbetet). 

• Jordbruksverket har haft en s.k. ”regelvecka” med 
information om de nya regler. De har samlat allt på 
sin hemsida: 

Nya regler för ekologisk produktion 2022 - Jordbruksverket.se

Nya ekologiska förordningen 2018/848

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-produktion/nya-regler-for-ekologisk-produktion-2022


Kommissionens mål med 
och principer med nya 

förordningen 

• Främja korta distributionskedjor och 
lokal produktion. 

• Bidra avsevärt till en giftfri miljö. 
• Bidra till en hög grad av biologisk      

mångfald (genom heterogent 
växtförökningsmaterial och 
ekologiska sorter). 

• Bättre djurvälfärd och främja 
produktion av inhemska raser.

• Främja markens långsiktiga 
bördighet. 

• Mer principdrivet, fler detaljregler 
och mer enhetligt.

• Förändringarna innebär störst 
skillnad för företag med 
fjäderfäproduktionen eller växthus, 
samt för försäljning och användning 
av växtförökningsmaterial.

• Mycket i produktionsreglerna (växt 
och djur) är sig likt. 

• Färre generella undantag och istället 
individuella ansökningar. 

Skillnader mot nuvarande 
förordning?



Nya regler Utsäde

• Syftet är att allt utsäde och annat växtförökningsmaterial 
ska vara ekologiskt 2037.

• Överlag kommer de generella undantagen för utsäde tas 
bort och individuella undantag för konventionellt utsäde ska 
sökas i databasen Organic Xseeds (avgiftsbelagt). 

• Jordbruksverket har delegerat ansökningsarbetet till 
kontrollorganen och en rapportering ska göras av mängder 
och sorter för vilka undantag ges  - kommissionen ska följa 
upp efter 5 år.

• Myndigheterna ska offentliggöra listor över allt 
växtförökningsmaterial som finns i tillräcklig omfattning och 
om det blir några generella undantag.



Nya regler Utsäde

• Ett individuellt undantag får sökas av odlaren om: 

- Utsädet tagit slut.

- Utsädet inte kan levereras i tid.

- För att odla en annan sort, eller 

- För testodling, forskning, produktinnovation eller odling 
av bevarandesort.

• I oXs delas varje art eller underart in i en eller flera 
grödgrupper till exempel för havre: foder, grynhavre och 
stödområde 1-5:

- Odlaren ansökan om individuellt undantag på 
grödgruppsnivå, detta för att försöka minska behovet 
av att söka undantag.

• Utsädesblandningar tex vallfröblandningar ska innehålla 
minst 70% ekologiskt frö och utsädesföretagen ansöker om 
dispens till Jordbruksverket och sedan registreras det i oXs. 



Nya regler Utsäde

• Specialregler för matpotatis - Syftet är att få igång en 
marknad för ekologisk utsädespotatis i Sverige:

- För att få undantag för att odla icke-ekologiskt utsäde 
av matpotatis måste odlaren ha beställt utsäde för att 
odla på minst 10 % av arealen 2022, 15 % 2023 och 20% 
2024.

• Går att ansöka om retroaktivt godkänd omställning: 

- Om man har ett åtagande om miljöersättning och 
därför har skiften som inte behandlats med produkter 
som inte är tillåtna i ekologisk produktion eller,

- Om man har mark som skötts ekologiskt i minst tre år.

- Dyr avgift, detaljerad ansökan skickas till 
Jordbruksverket. 



Nya regler Växthus 

• Växthusodling ska byggas på markrelaterad odlingi kontakt med 
“alven och berggrunden”. Genom undantag är följande tillåtet:

- Odling i krukor för produktion av prydnadsväxter och örter
som säljs i kruka till slutkonsumenten.

- Odling av fröplantor eller utplanteringsplantor i behållare för
vidare omplantering.

- Odling av groddar genom att fukta frön.
- Endiver i klart vatten utan tillsatser.

• Avgränsade bäddar (odling i säckar, jordbädd på betonggolv, 
odling i kruka, odling direkt på bord) 

- Grundregel är att det inte är tillåtet med genom ett
tidsbegränsat undantag kan de odlingar som odlar på ytor
som är certifierade före den 28 juni 2017.

- Fortsätta certifieras ekologiskt fram till den 31 december
2031.

- Kontrollorganen tar fram intyg för ytan (man kan byta
odlingskultur).

- Skörden kan då även säljas till restauranger och storkök,
tillsammans med krukan och som skurna örter utan
medföljande kruka.



Nya regler Växthus 

• Jordens bördighet och biologiska aktivitet bibehållas och ökas
genom:

- Flerårig växtföljd med baljväxter som huvudtäck- eller 
gröngödslingsgröda (oftast kvävefixerande men 
kontrollorganen ska ta fram exempel). 

- Kortsiktiga gröngödselskulturer och baljväxter i växthus
(innan eller efter huvudgrödan).

- Användning av växtmångfald (odla flera olika kulturer i
samma växthus eller olika kulturer under året).

• Tillförsel av växtnäring kan vara genom stallgödsel eller 
organiskt material från ekologisk produktion, helst 
komposterat. Du får även föra in gröngödslingsgröda från 
ekologisk mark odlad utanför växthuset.

• Hydrokultur är inte tillåtet, men odling av endive i klart vatten
och odling av groddar med ekologiskt utsäde och utan
tillsättning av näring är tillåtet. 

• Jordbruksverket kommer ha webbinarium i januari med 
fördjupning och växthusregler.



Nya regler Idisslare

• Mer betoning på lämpliga djur av robusta, gärna inhemska 
raser.

• Avhorning och avlägsnande av hornanlag kommer att vara 
tillåtet i enskilda fall efter godkännande och individuellt 
undantag ska sökas vart femte år (motivera ingreppet) – EU 
tvekar!

• Uppbundna djur får tillåtas för max 50 platser (ungdjur under 
24 mån undantagna) – generellt undantag. 

• Ekologiska djur kan saluföras i OrganicXLivestock (frivilligt).

• Saknas djur med de kvaliteteter eller av det antal man vill ha i 
OXL får man ansöka om undantag – även för enstaka hannar 

• E-tjänst SJV, avgift 1400kr – EL försöker få igenom den 
tilltänkta sänkningen till 900kr. 



Nya regler Idisslare

• Utfodring: 60 % självförsörjning, 70% efter 1 januari 2024. 
Tillåtet samarbeta med andra ekologiska gårdar/gårdar under 
omställning och foderaktörer från samma region.

• Övergångslista” för rengörings- och desinfektionsmedel- obs 
biocider.

• Vi väntar på ett förtydligande om karenstidens längd vid 
”normal användning”.

• Mjölkersättning med vegetabilier och ”syntetiska” 
komponenter ej ok – en avvikelse. Ska regleras i 
åtgärdskatalogen. EL kommer vara med och ge synpunkter. 

• Dokumentationskrav ej riktigt klart - handlingar som styrker 
behov av olika undantag, rengöring, desinfektionsmedel, 
stalljournal (som idag).

• Krav på rastgård för vuxna ekologiska nötkreatur för 
köttproduktion – förmodligen blir det en avvikelse om man 
slutgöder inomhus. EL har möte med SJV. 



Nya regler Fjäderfä

• Grundregel: kläckt och uppfödd på ekologisk gård, mer 
betoning på lämpliga djur av genetisk mångfald.

• Saknas ekologiska fjäderfän (OrganicXLivestock) får man 
ansöka om undantag. Icke-ekologiska fjäderfän ska vara 
yngre än 3 dygn om de förs till ekologisk gård.

• För slaktkycklingar kommer det nationellt tillåtas 45 g 
tillväxt/dygn fram till 1 jan 2031 därefter 40g.

• Om Jordbruksverket bekräftat brist på ekologiska 
proteinråvaror: 

1. upp till 5 % t.o.m.31 december 2026 

2. bara till unga fjäderfä 

3. producerat/berett utan kemiska lösningsmedel. 

• Nya regler för sittpinnar (ex. 18 cm för värphöna) och 
sittyta med övergångstid 1jan 2025.



Nya regler Fjäderfä

• Veranda: oisolerad utomhustillbyggnad, får ej räknas med i 
tillgänglig yta (övergångstid 1 jan 2025).

• Däremot ok med isolerad utomhustillbyggnad: 

• Utomhustillbyggnad som är isolerad på ett sådant sätt
så att klimatet inte är detsamma som ute.

• Tillgänglig hela tiden.

• Uppfyller regler om luftcirkulation och tillräckligt 
utrymme.

• Uppfyller krav på utgångshål som för veranda (minst
35 cm höga och 40 cm breda och 8,6-10 m per 3000 
höns).

• Flervåningssystem max 3 våningar, inkl. bottenvåningen. 
Övergångstid till 1 januari 2030 (våningar som är omlott 
kan ha fler våningar).

• Flockar måste vara avgränsade utomhus, dvs varje flock ska 
ha sin egen rastgård – ingen övergångsperiod. Ska 
kalibreras hos kontrollorganen. 



Nya regler Grisar och Kaniner
Gris:

• Utfodring: minst 30 % självförsörjning, om Jordbruksverket 
bekräftat brist på proteinråvaror får man ge 5% konventionellt 
proteinfoder fram till 31 dec 2026 till smågrisar upp till 35 kg. 

• Samma som för idisslare: Man måste ansöka om undantag för 
inköp av handjur till Jordbruksverket om de ej finns djur i 
OrganicXLivestock.  

• Minst halva minimiutrymmet inne och ute ska vara av helt golv. 
(Övergångstid till 1/1 2030). 

• Det ska alltid finnas en bädd av halm/annat strömaterial stor nog 
så att alla grisar samtidigt kan ligga ner.

• Rastgårdar ska vara attraktiva (buskar, träd), får tillföra material. 

Nytt regelverk för kanin:

• 70 % självförsörjning, tillgång till betesmark när lämpligt, 
maximalt utnyttjande av betesmark, fiberrikt foder ska ges då 
mängden gräs inte räcker, mängden grovfoder ska vara minst 
60%, material att gnaga på.

• Motståndskraftig ras anpassad för utomhusförhållanden. Vid ny 
besättning, ska kaninerna vara yngre än tre månader.



NR - Nationella Riktlinjer för Ekologisk 
Produktion (NR)

• Ekologiska Lantbrukarna är projektledare och projektet arbetar nu med en ny 
version, nr 7, om den nya förordningen 2018/848 för att få till bra tolkningar och 
tillämpningar för Sverige.

• Dagens NR, version 6 finns publicerad i en digital lösning som är sökbar 
på nationellariktlinjer.ekofakta.se

• Projektet pågår fram till sista dec 2021 med finansiering genom Jordbruksverkets 
åtgärdsplan för ekologisk produktion och konsumtion, men vi kommer söka 
pengar för ett år till för att slutföra arbetet med version 7. 

• Delar av version 7 har remitterats till branschen och Jordbruksverket och hela 
versionen kommer vara klara första kvartalet 2022.

• Kontakt Nationella riktlinjer för ekologisk produktion, Josefine Johansson Zuazu: nationellariktlinjer@ekolantbruk.se

https://nationellariktlinjer.ekofakta.se/


Frågor?

Kontakt: Josefine Johansson Zuazu 
josefine.johansson@ekolantbruk.se, 0709-

31 47 73  

mailto:josefine.johansson@ekolantbruk.se

