
 

 

Sammanfattning av verksamhetsplanen för tillsynen över ekologisk 

produktion  
 

Ledning av målen för ekologisk produktion samt övervakning och bedömning av deras 

genomförande  
Strukturen i tillsynsplanen för tillsynen över ekologisk produktion har klargjorts, bland annat målen 

kommer fram tydligare. I rapporten om tillsynen över ekologisk produktion rapporteras om genomförandet 

av alla de mål som fastställts i tillsynsplanen. Indikatorerna för och rapporteringen om tillsynen utvecklas i 

samarbete med NTM-centralerna. Intressentgrupperna och partnermyndigheterna hörs vid upprättandet 

av tillsynsplanen. 

Säkerställande av enhetligheten inom tillsynen över ekologisk produktion 
Effektiviteten av de åtgärder som vidtagits för att styra och harmonisera tillsynen över ekologisk produktion 

utvärderas mer systematiskt och verksamheten utvecklas utifrån resultaten. Livsmedelsverket inrättar en 

ny tjänst som ska bedöma och utveckla åtgärderna för enhetligheten vid NTM-styrningen. För år 2021 har 

planerats åtgärder som handlar om utvärdering av anvisningen om åtgärder vid tillsynen, bättre 

utnyttjande av resultat av utvärderings- och styrningsbesöken vid tillsynen, förenhetligande av de interna 

förfarandena vid NTM-centralerna och användning av ett elektroniskt kontrollformulär.  

Ledningens genomgångar 
Ledningens genomgångar vid Livsmedelsverket kommer att omarbetas 2021. Kvaliteten och utfallet av 

resultatmålen kommer att beaktas bättre i ledningens genomgång.  Förutom ledningens genomgångar 

rapporteras tillsynens verksamhet till Livsmedelsverkets ledning vid behov. 

Aktualiteten av Livsmedelsverkets anvisningar 
Alla anvisningar gällande tillsynen över ekologisk produktion kommer att uppdateras så att de 

överensstämmer med EU-lagstiftningen om ekologisk produktion och den nationella lagen om ekologisk 

produktion. Uppdateringen av anvisningarna har blivit försenad på grund av förseningen av EU-

lagstiftningen. Uppdateringen görs i och med den nya lagstiftningen. Anvisningarna om ekologisk 

produktion för näringen uppdateras först, sedan tillsynsanvisningarna för NTM-centralerna och de interna 

anvisningarna. De nya anvisningarna granskas med minst två års mellanrum.  

Ordnande av övervakning av de auktoriserade kontrollörerna vid tillsynen över ekologisk 

produktion 
De befintliga tillsynsförfarandena har identifierats, och som ett nytt förfarande övervägs efterkontroller av 

kontrollerna. Tillsynen över de auktoriserade kontrollörerna av ekologisk produktion är systematisk men 

systematiken bör ännu utvecklas. Ett styrdokument upprättas där åtgärderna för att övervaka den 

auktoriserade kontrollören listas och beskrivs. Styrdokumentet tillämpas i större utsträckning vid tillsynen 

över livsmedelskedjan. Resultaten analyseras och rapporteras i livsmedelskedjans årsrapport. 

Extra, riskbaserade kontroller utövade av Valvira  
Valvira har beaktat extra, riskbaserade kontroller i sin tillsynsplan. Livsmedelsverket begär en 

interimsrapport om bland annat genomförandet av kontrollerna hos Valvira halvårsvis. Valvira rapporterar 

om kontrollerna årligen. 

 


