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Kontaktuppgifter 
Landsbygdsverket administrerar branschorganisationssystemet i Finland och fattar beslut om 
godkännande av branschorganisationer. 

adress Landsbygdsverket 

PB 405 

60101 Seinäjoki 

besöksadress   Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki 

telefon   0295 31 2000 (växel) 

fax   0295 31 2201 

e-post  kirjaamo@mavi.fi 

informering och blanketter www.mavi.fi  

kontaktpersoner man kan hittas kontaktpersoner av branschorganisationsaffärer  

från Mavis webbplats punkt Producent- och branschorganisationer    

 

 

ANSÖKNINGSGUIDE 

Publicerad av: Landsbygdsverket, PB 405 (Alvar Aallon katu 5), 60101 Seinäjoki 

Tfn 0295 31 2000, fax 0295 31 2201, www.mavi.fi 

Marknadsavdelningen|Matmarknadsenheten 

1.1.2017 

Ansökningsguides diarium  MAVI 2015/05.00.01/2016 

Dokumentnummer #192205 

Denna guide är inte juridiskt bindande. De anvisningar som ges i denna guide är inte en uttömmande 

utredning över lagstiftningen för sektorn. Lagstiftningen i EU och Finland ändras, och trots 

uppdateringarna av denna publikation är inte uppgifterna alltid aktuella. Alla rättsliga krav ska framföras 

utifrån författningarna. 

 

Sökande kan om den så önskar hänvisa till lagligheten av myndighetsåtgärderna. Förvaltningsdomstolen 

eller i sista hand EU-domstolen avgör frågor som gäller avvikande rättstolkningar.  
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1 Syfte med branschorganisationen 
Branschorganisationen har en specifik branschvis organisation som består av flera aktörer som fokuserar 

på produktion av en viss eller flera jordbruksprodukter. Branschorganisationer kan ha representanter för 

produktion, förädling och handel. Minimikravet är att representanter för produktion och förädling eller 

handel deltar. Branschorganisationens sektor kan vara vilken som helst jordbruksproduktionssektor. En 

godtagbar branschvis branschorganisation ska vara ett registrerat samfund. 

Branschorganisationens uppgift kan till exempel vara att ta fram utredningar av marknader, analysera 

exportmarknader, upprätta standardavtal, informera, utföra studier och utveckla produktionsmetoder. 

Uppgiften kan också gå ut på att vidta åtgärder som främjar ekologiskt jordbruk och användning av 

kvalitetsmärkning av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. 

Branschorganisationer skapar möjligheter till gemensamma marknadsföringskampanjer och främjande av 

forskning och produktutveckling. Till exempel kan informationen om produktions- eller marknadsläget i 

olika delar av produktionskedjan förbättras med hjälp av branschorganisationen. Likaså kan bransch-

organisationen påverka avtalspraxis, vilket bidrar till en mer jämlik handel. Branschorganisationen kan 

genom sin verksamhet effektivt förbättra stabiliteten på marknaden och minska prisvolatiliteten. 

Landsbygdsverket ger råd till dem som vill söka om godkännande som branschorganisation och annan 

information i anslutning till frågan. Uppdaterade kontaktuppgifter, blanketter och guider finns på adressen 

www.mavi.fi. 
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2 Godkännande av en 
branschorganisation 

2.1 Allmänna förutsättningar för godkännande 

För att bli godkänd ska branschorganisationen uppfylla och visa att följande villkor stämmer (villkoren för 

godkännande inom mjölk- och mjölkproduktssektorn avviker från dessa villkor och beskrivs separat i 

avsnitt 2.2): 

1) Branschorganisationen bildas av representanter för ekonomisk verksamhet relaterad till produktion och 

minst ett av följande steg i leveranskedjan: förädling av eller handel med en eller flera produkter inom 

sektorn, inklusive distribution. Organisationen måste utgöra en betydande del av den ekonomiska 

verksamhet inom sektorn för vilken den ansöker om godkännande som branschorganisation. 

2) Branschorganisationen är ett registrerat samfund (t.ex. en förening, ett andelslag eller ett aktiebolag). 

3) Organisationen har grundats på initiativ av alla eller vissa organisationer eller sammanslutningar som 

hör till den. Branschorganisationen får inte själv bedriva produktion, förädling eller handel. Dess 

medlemmar bedriver. 

4) Organisationen bedriver sin verksamhet i Finland. 

5) Branschorganisationen strävar efter ett visst mål, till exempel ett av följande mål: 

- Att förbättra kunskapen om och insynen i produktion och marknad, bland annat genom 

offentliggörande av aggregerade statistiska uppgifter om produktionskostnader, priser, inklusive, vid 

behov, prisindex, volymer och giltighetstider för avtal som redan ingåtts, samt genom 

tillhandahållande av analyser av potentiell framtida marknadsutveckling på regional, nationell eller 

internationell nivå 

- Att göra prognoser om produktionspotential, och att registrera offentliga marknadspriser 

- Att bidra till bättre samordning av produkternas utsläppande på marknaden, särskilt genom forskning 

och marknadsundersökningar. 

- Att utforska potentiella exportmarknader 

- Att utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 148 och 168 utarbeta standardavtal som är 

förenliga med unionsreglerna för försäljning av jordbruksprodukter till köpare och/eller distribution 

av bearbetade produkter till distributörer och detaljhandlare, med hänsyn till behovet av att uppnå 

rättvisa konkurrensvillkor och att undvika en snedvridning av marknaden 

- Att sörja för ett bättre utnyttjande av produkternas fulla potential, inklusive avsättningsmöjligheter, 

och utveckla initiativ för att förstärka den ekonomiska konkurrenskraften och innovationen 

- Att ge information och bedriva den forskning som behövs för att förnya, rationalisera, förbättra och 

anpassa produktionen och, i förekommande fall, även bearbetningen och saluföringen till produkter 

som bättre motsvarar marknadens behov och konsumenternas smak och förväntningar, särskilt när 

det gäller produktkvalitet, inbegripet de särskilda egenskaperna hos produkter med skyddad 

ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning, samt när det gäller miljöskyddet 

- Att undersöka på vilket sätt det går att begränsa användningen av djurhälsoprodukter och 

växtskyddsmedel, att bättre förvalta andra insatsvaror och att säkerställa produkternas kvalitet och 
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skyddet av mark och vatten, att främja livsmedelssäkerheten, särskilt genom produkters spårbarhet, 

och att förbättra djurens hälsa och djurskyddet 

- Att utveckla metoder och medel för att förbättra produktkvaliteten i alla produktionsstadier och, i 

förekommande fall, bearbetningsstadier och saluföringsled 

- Att genomföra de åtgärder som är möjliga för att skydda och främja ekologiskt jordbruk och 

ursprungsbeteckningar, kvalitetsmärkningar och geografiska beteckningar 

- Att främja och bedriva forskning om integrerad hållbar produktion eller andra miljövänliga 

produktionsmetoder 

- Att verka för hälsosam och ansvarsfull konsumtion av produkterna på den inre marknaden och/eller 

att informera om skador med anknytning till farliga konsumtionsmönster 

- Att främja konsumtion och/eller tillhandahålla information om produkterna på den inre marknaden 

och på externa marknader 

- Att bidra till hanteringen av biprodukter och till minskningen och hanteringen av avfall. 

 

2.2 Förutsättningar för godkännande av branschorganisation inom 
sektorn för mjölk- och mjölkprodukter 

För att bli godkänd som branschorganisation inom mjölk- och mjölkproduktssektorn ska organisationen 

uppfylla och visa att följande förutsättningar stämmer: 

 

1) Branschorganisationens medlemmar utgörs av representanter för ekonomiska sektorer som anknyter till 

produktion av råmjölk och minst ett av följande steg i leveranskedjan: förädling av eller handel med mjölk 

och mejeriprodukter, inklusive distribution. Organisationen ska utgöra en betydande del av den 

ekonomiska aktiviteten inom mjölk- och mjölkproduktssektorn. 

2) Branschorganisationen är ett registrerat samfund (t.ex. en förening, ett andelslag eller ett aktiebolag). 

3) Organisationen har grundats på initiativ av alla eller vissa organisationer eller sammanslutningar som 

hör till den. Branschorganisationen får inte själv bedriva produktion, förädling eller handel av mjölk och 

mjölkprodukter. Dess medlemmar bedriver. 

4) Organisationen bedriver sin verksamhet i Finland. 

5) Branschorganisationen ska vara verksam inom en eller flera av följande aktiviteter: 

- förbättrar kunskapen om och insynen i produktion och marknad, bland annat genom offentliggörande 

av statistiska uppgifter om priser, volymer och om giltighetstiden för tidigare ingångna avtal om 

leveranser av obehandlad mjölk, samt genom tillhandahållande av analyser av potentiell framtida 

marknadsutveckling på regional, nationell och internationell nivå 

- bidrar till en bättre samordning av produkternas utsläppande på marknaden, särskilt genom forskning 

och marknadsundersökningar 

- främjar konsumtion av och tillhandahåller information om mjölk och mjölkprodukter på såväl den 

inre marknaden som externa marknader 

- utforskar potentiella exportmarknader 

- utarbetar standardavtal som är förenliga med unionsreglerna för försäljning av obehandlad mjölk till 

köpare eller för leverans av bearbetade produkter till distributörer och återförsäljare, med hänsyn till 

behovet av att uppnå rättvisa konkurrensvillkor och undvika en snedvridning av marknaden 
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- ger den information och bedriver den forskning som behövs för att styra produktionen till produkter 

som bättre motsvarar marknadens behov och konsumenternas smak och förväntningar, särskilt när 

det gäller produktkvalitet och miljöskydd 

- behåller och utvecklar mejerisektorns produktionspotential genom att bland annat främja innovations- 

och stödprogram för tillämpad forskning och utveckling i syfte att utnyttja mjölkens och 

mjölkprodukternas fulla potential, och särskilt för att skapa mervärdesprodukter som är attraktivare 

för konsumenterna 

- undersöker på vilket sätt det skulle gå att begränsa användningen av veterinärläkemedel, förbättra 

hanteringen av andra produktionselement och förbättra såväl livsmedelssäkerheten som djurhälsan 

- utvecklar metoder och medel för att förbättra produktkvaliteten i alla produktions- och saluföringsled 

- tillvaratar potentialen hos ekologiskt jordbruk och skyddar och främjar sådant jordbruk samt 

produktionen av produkter med ursprungsbeteckningar, kvalitetsmärkningar och geografiska 

beteckningar 

- främjar integrerad produktion eller andra miljövänliga produktionsmetoder. 

 

2.3 Ansökan om godkännande som branschorganisation 

Ansökan om godkännande som branschorganisation lämnas på Landsbygdsverkets ansökningsblankett 

nummer 492. Blanketterna finns att få på Landsbygdsverket och de kan skrivas ut på Landsbygdsverkets 

webbplats på adressen www.mavi.fi. 

Ansökningstiden för godkännande som branschorganisation är fortlöpande. Landsbygdsverket fattar ett 

beslut om godkännande av en ansökan inom fyra månader från det att en ansökan jämte alla nödvändiga 

bilagor har lämnats in. Landsbygdsverket ger rådgivning för att sammanställa de nödvändiga handlingarna. 

Ett registrerat samfund (t.ex. ett aktiebolag eller ett andelslag) kan godkännas till en branschorganisation. 

Följande handlingar ska fogas till en ansökan om godkännande: 

• stiftelseurkund för ett registrerat samfund 

• stadgar för ett registrerat samfund (bolagsordning om det handlar om aktiebolag) 

• ett eventuellt medlemsavtal eller ett eventuellt delägaravtal 

• handelsregisterutdrag om samfundet är registrerat i handelsregistret 

• ett utdrag ur protokollet över det möte där samfundets behöriga organ har beslutat att ansöka om 

godkännande till branschorganisation 

• medlemsförteckning eller aktie- och delägarförteckning 

 

  



 
 
 

    8 

2.4 Godkända produkter 

Godtagbara produkter som produceras av medlemmarna i branschorganisationen är vilka som helst 

jordbruksprodukter som omfattas av Europeiska unionens gemensamma marknadsordning för 

jordbruksprodukter (produkter som räknas upp i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning nr 

1308/2013). Godtagbara produkter utgörs av nästan alla jordbruksprodukter och förädlade produkter. 

Godtagbara produkter inkluderar olika produktsektorer, till exempel spannmål, frön, frukter och 

grönsaker, nötkött, mjölk och mjölkprodukter och svinkött. I bilaga 1 till denna ansökningsguide finns 

exempel på godtagbara produkter inom spannmåls-, nötkötts- och grisköttssektorn. Godtagbara produkter 

inkluderar också potatis. En fullständig förteckning över godtagbara produkter finns i bilaga I till nämnda 

förordning (EU) nr 1308/2013. En fullständig förteckning kan begäras av Landsbygdsverket. 

 

2.5 Tilsyn 

Landsbygdsverket övervakar att villkoren för godkännande av en branschorganisation iakttas. Alla 

organisationer granskas med inspektioner på plats innan en ansökan godkänns. Inom ramen för tillsynen 

är det möjligt att man gör inspektioner vid branschorganisationens lokaler i syfte att säkerställa att 

villkoren för godkännande iakttas. 

Landsbygdsverket kontrollerar med regelbundna intervaller att förutsättningarna för godkännande som 

branschorganisation uppfylls med en kontroll som utförs på plats. Landsbygdsverket kan återkalla ett 

godkännande av en branschorganisation, om organisationen inte iakttar villkoren för godkännande. 

  

I sin ansökan om godkännande ska branschorganisationen ange de produkter utifrån vilkas produktion 

den söker godkännande. 
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3 Anmälan om förändringar i 
branschorganisationens verksamhet 
och struktur 

Branschorganisationen ska informera Landsbygdsverket om förändringar som påverkar villkoren för 

godkännande omedelbart efter att förändringarna skett. En fritt formulerad anmälan ska skickas per e-post 

till adressen kirjaamo@mavi.fi eller per post till Landsbygdsverkets postadress som finns på sidan 3 i 

denna ansökningsguide. 

 

  

Med tiden kan det ske till och med betydande förändringar i en godkänd branschorganisations verksamhet 

och struktur. Förändringarna kan ha betydelse för uppfyllandet av villkoren för branschorganisationens 

godkännande. Branschorganisationen ska anmäla förändringar i dess verksamhet som anknyter till 

villkoren för dess godkännande till Landsbygdsverket. Sådana betydande ärenden är de villkor för 

godkännande som presenteras i kapital 2: förändring av organisationsformen, medlemmars bestämmande 

inflytande eller förändring av producentorganisationens mål. 
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4 BILAGA 1 – Föreskrifter 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande 

av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter. 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/232 av den december 2015 om kompletteringar av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller vissa aspekter av samarbetet 

mellan producenter 

Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012). 

 

Övriga handlingar som använts vid utarbetandet av denna 
ansökningsguide: 

Fördraget om Europeiska unionen (EUF) 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning 

för jordbruksprodukter (RP 144/2016) 
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