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Beskrivning av lagerbokföringsmetoden  

Lagerbokföringen är ett centralt verktyg för påvisande av spårbarhet för ekologiska produkter. Avsikten med lagerbokföringen är att uppfylla 

minimikraven för produktionsvillkoren, men också att du beaktar behoven för din egen gård vid planering och genomförande av lagbokföringen.  

 

Använd blanketten för att beskriva hur lagerbokföringen genomförs på ekogården för närvarande. Utöver nuläget kan du även se vilka 

alternativa sätt som finns för utveckling av lagerbokföringen. Fyll i blanketten innan ekokontrollen och ha den framme under ekokontrollen. 

Bifoga den ifyllda blanketten till din ekoplan.  

 

Prioriterade frågor gällande lagerbokföring under ekokontrollen 2021  

 

Lagerbokföringen är en prioritet för kontroller av ekologisk växtproduktion under 2021.  

Ekoinspektören bedömer skötseln av lagerbokföringen på din gård genom tre prioriterade frågor: 

• Uppfyller lagerjournalföringen kraven på villkoren för ekoproduktion utan allvarliga avvikelser? Allvarlig avvikelse: saknas helt eller till 

väsentliga delar eller uppgifterna är motstridiga; spårning av produktpartier inte möjligt. 

• Har man i genomförandet av lagerbokföringen beaktat de faktorer som är väsentliga för gårdens verksamhet? T.ex. spårbarhet, 

mängder, komplexiteten hos verksamheten och andra faktorer som ökar eller minskar risker.  

• Har metoden för lagerbokföringen beskrivits? Beskrivningen kan till exempel vara den blankettmall du använder för lagerbokföringen 

eller att motsvarande uppgifter har beskrivits i ekoplanen. 

 

Sammanfattning av kraven på lagerbokföring  

 

Av lagerbokföringen ska framgå de produkter och produktionsinsatser som anskaffats till, använts och överlåtits från gården samt 

lagerbalansen. Minimikraven för lagerbokföringen har beskrivits i detalj i villkoren för ekoproduktion, anvisningen 1. Allmänna anvisningar och 

villkor för växtproduktion (kapitel 13.1), tillgänglig på Livsmedelsverkets webbplats: www.ruokavirasto.fi > Odlare > Ekologiska gårdar > 

Blanketter och anvisningar för ekoproduktion. Nedan en sammanfattning av kraven: 

 

1) Produktionsinsatser som anskaffats (köpta eller gratis erhållna) till gården (såsom gödselmedel inklusive stallgödsel, 

jordförbättringsmedel, växtskyddsmedel samt frön och utsäde och annat förökningsmaterial) och jordbruksprodukter: 

• mängd (t.ex. kg eller m3) och kvalitet (t.ex. utsädeskorn, foderhavre)  

• produktionssätt (ekologiskt, omläggning, konventionellt) 

• produkternas försäljare 

• produktleverantör (om annan än säljaren), t.ex. transportföretag 

• leveransdatum 

• resultatet av kontrollerna av överensstämmelse mellan märkningar på mottagna ekoprodukter och medföljande dokument. 

 

2) Jordbruksprodukter som producerats och använts på gården  

• skörd av produkterna och total mängd och kvalitet  

• eventuellt svinn 

• produkternas produktionssätt  

 

3) Förnödenheter och jordbruksprodukter som har sålts eller överlåtits från gården 

• produktmängder och kvalitet  

• produkternas produktionssätt  

• produkternas mottagare 

• produktuppköpare  

• leveransdatum 

 

4) Balansen i lagerbokföringen 

Med balansen i lagerbokföringen avses ett sammandrag som anger hur mycket förnödenheter och färdiga produkter som finns i lager vid en 

given tidpunkt.  

 

2021 Blanketten finns på Livsmedelsverkets webbplats: www.ruokavirasto.fi > Odlare > Ekologiska gårdar > Blanketter och 

anvisningar för ekoproduktion 
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Beskrivning av metoden för lagerbokföring  

Lagerställen  

Var lagras produkter? Beskriv lagerställen 

(t.ex. byggnader och områden) med 

ordningsnummer och namn. Komplettera 

uppgifterna om du för mer detaljerad 

lagerbok över enskilda lager (t.ex. silor).  

Se till att uppgiften om lagrens placering 

(t.ex. ägokarta och silokarta) finns i 

ekoplanen. 

 

Lagerställe 1.                       Silor       st.   Annat, vad?        

Lagerställe 2.                         Silor       st.   Annat, vad?       

Lagerställe 3.                         Silor        st.   Annat, vad?       

Lagerställe 4.                         Silor       st.   Annat, vad?       

Lagerställe 5.                         Silor       st.   Annat, vad?       

Lagerställe 6.                         Silor       st.   Annat, vad?       

Typ av produkt 

Hur noggrann är din lagerbokföring över 

olika växt- eller andra produkttyper och 

produktionsinsatser? 

Ändamål: t.ex. foder, utsäde, 

brödspannmål, gödsel, växtskydd 

Produktionssätt: eko, konventionell, 

omläggning 

 Produkt- eller växttyp  

 Sort  

 Ändamål 

 Produktionsätt 

 Annan, vilken?       

Metoder för uppskattning eller mätning 

av produktmängder 

Beskriv per produktgrupp (t.ex. spannmål, 

ensilage, osv.) och hur du uppskattar eller 

mäter produktmängderna för 

lagerbokföringen. 

Använd separata bilagor vid behov för att 

precisera beräkningsgrunderna. 

Produkt 1.      ____________   Volym   Vikt   Antal  Annat, vad? 

Produkt 2.      ____________   Volym   Vikt   Antal  Annat, vad? 

Produkt 3.           _________   Volym   Vikt   Antal  Annat, vad? 

Produkt 4.      ____________   Volym   Vikt   Antal  Annat, vad? 

Produkt 5.      ____________   Volym   Vikt   Antal  Annat, vad? 

Produkt 6.      ____________   Volym   Vikt   Antal  Annat, vad? 

Användnings- eller 

marknadsföringssätt för skörden eller 

produkterna 

Notera även inköpta produktionsinsatser 

(t.ex. utsäde, foder och gödsel) som ska 

lagerbokföras. 

 Eget bruk  

 Till försäljning  

 Sålts eller överlåtits på strå 

 Annat, vad?       

Antal verifikat per år 

Uppskatta antalet verifikat i 

lagerbokföringen per år (st.) per 

produkttyp eller -grupp. 

Antalet kan vara en uppskattning, till 

exempel: under 10 st., 10-20 st., osv.  

 

Produkt 1 och antal verifikat:      _________________,      _________ st. 

Produkt 2 och antal verifikat:      _____________            _________ st. 

Produkt 3 och antal verifikat:      ________________________,      _________ st. 

Produkt 4 och antal verifikat:      ________________________,      _________ st. 

Produkt 5 och antal verifikat:      ________________________,      _________ st. 

Produkt 6 och antal verifikat:      ________________________,      _________ st. 

Lagerbokföringsmetod 

Bifoga vid behov en närmare beskrivning 

av metoden, t.ex. blankettmall. 

 Pappersblankett  

 Elektronisk blankett  

 Annan, vilken?      _______________________________________________________ 

Andra uppgifter som beskrivs i 

lagerbokföringen 

Till exempel 

• Frekvensen av uppdateringar om det 

finns direktförsäljning på gården  

• Uppskattning av mängden av svinn 

      

 


