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Tabeller som klargör tillsynssystemet 
 

1. Perspektiv: Skogsägare som ger en förbindelse till en disponent 
 

Alternativen för anslutning 

till ekokontrollen 

Anslutningen till 

ekokontrollen gäller: 

Vad man förbinder sig till Ekologiska naturprodukter som 

plockas 

Myndighet som övervakar 

verksamheten 

Certifikat Tillsynsavgift 

Disponentmodellen – 

skogsägarens roll 

Skogsägaren ansluter sig 

inte själv till kontrollen. 

Förbinder sig att iaktta villkoren 

för ekologisk produktion. 
 

Skogsägaren ger en förbindelse 

till disponenten, förbindelsen 

gäller vården av skogen och 

lämnande av information. 
 

Ger de uppgifter som kontrollen 

behöver till disponenten. Kan 

använda tjänsten MinSkog.fi 

Skogsägarens förbindelse till 

disponenten gäller 

uppsamlingsområden från vilka 

ekologiska uppsamlingsprodukter 

plockas med stöd av 

allemansrätten (till exempel 

blåbär och svamp). 

Myndigheten kontrollerar inte den 

enskilda skogsägarens åtgärder 

utan granskar hur disponenten 

försäkrat sig om att villkoren för 

ekologisk produktion iakttagits i 

området. 

Eftersom skogsägaren inte 

omfattas av kontroll får hen 

inget eget certifikat som 

behövs för att sälja ekologiska 

produkter. 
 

Skogsägarens skogar kan 

utnyttjas av ett företag som 

anslutit sig till ekokontrollen 

med stöd av en karta över 

ekologiska 

uppsamlingsområden som 

disponenten sammanställt. 

Avgiftsfri för 

skogsägaren. 
 

Disponenten som 

anslutit sig till 

kontrollen ansvarar för 

övervakningsavgifterna. 

Disponentmodellen – 

disponentens roll 

Disponenten ansluter 

områdena till ekokontrollen 

för skogsägarens räkning 

Disponenten förbinder sig att 

iaktta villkoren för ekologisk 

produktion och ansluter sig till 

Livsmedelsverkets kontroll. 

Naturprodukter som plockas med 

stöd av allemansrätten 

NTM-centralen (2021) 

Livsmedelsverket (2022) 

Disponenten får ett certifikat. 

Kan överlåta geografisk 

information (till exempel 

kartor för ekologisk 

uppsamling) som andra 

aktörer som omfattas av 

kontrollen, till exempel köpare 

av bär kan utnyttja. 

Grundavgift och 

tillsynsavgift 
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2. Perspektiv: Aktör inom primärproduktionen 
 

Alternativen för anslutning 

till ekokontrollen 

Anslutningen till 

ekokontrollen gäller: 

Vad man förbinder sig till Ekologiska naturprodukter som 

plockas 

Myndighet som övervakar 

verksamheten 

Certifikat Tillsynsavgift 

https://www.ruokavirast

o.fi/sv/om-

oss/tjanster/prislista/ 

 

Grundmodellen Aktören inom 

primärproduktion, till 

exempel ett jordbruk eller 

en skogsägare ansluter sig 

själv till kontrollen till den 

del som gäller skogar och 

andra uppsamlingsområden 

som aktören äger eller 

innehar 

Förbinder sig att iaktta 

villkoren för ekologisk 

produktion. 
 

Ger en förbindelse till NTM-

centralen 

Alla naturprodukter: 

naturprodukter som plockas med 

stöd av allemansrätten och 

produkter som plockas på annan 

grund än allemansrätten (till 

exempel granskott, björksav och 

sprängticka) 

NTM-central Skogsägaren får certifikat 

• kan plocka och sälja 

ekologiska produkter 

• kan utlämna geografisk 

information och 

uppsamlingstillstånd 

Grundavgift och 

tillsynsavgift 

Grundmodellen Konservering eller annan 

beredning till icke-förädlat 

livsmedel av gårdens egna 

produkter 

Förbinder sig att iaktta 

villkoren för ekologisk 

produktion. 
 

Ger en förbindelse till NTM-

centralen 

Alla naturprodukter: 

naturprodukter som plockas med 

stöd av allemansrätten och 

produkter som plockas på annan 

grund än allemansrätten 

NTM-central Verksamheten ingår i NTM-

centralens certifikat 

Mer granskningstid för 

vilken en tidsbaserad 

avgift tas ut, granskas 

när gården granskas 

Grundmodellen Förädling av gårdens egna 

produkter eller köpta 

produkter 

Förbinder sig att iaktta 

villkoren för ekologisk 

produktion för 

förädlingsverksamhetens del. 
 

Ger en förbindelse till 

Livsmedelsverket. 

Alla naturprodukter: 

naturprodukter som plockas med 

stöd av allemansrätten och 

produkter som plockas på annan 

grund än allemansrätten 

Livsmedelsverket Ger ett separat certifikat för 

förädlingsverksamhetens del. 

Mer granskningstid för 

vilken en tidsbaserad 

avgift tas ut, granskas 

när gården granskas 

Disponentmodellen Disponenten ansluter 

områdena till ekokontrollen 

för skogsägarens räkning 

Disponenten förbinder sig att 

iaktta villkoren för ekologisk 

produktion och ansluter sig till 

Livsmedelsverkets kontroll. 
 

Disponenten har fått en 

förbindelse av skogsägaren, 

förbindelsen gäller vården av 

skogen och lämnande av 

uppgifter till disponenten. 

Naturprodukter som plockas med 

stöd av allemansrätten 

NTM-centralen (2021) 

Livsmedelsverket (2022) 

Disponenten får ett certifikat. 

Kan överlåta geografisk 

information (till exempel 

kartor för ekologisk 

uppsamling) som andra 

aktörer som omfattas av 

kontrollen, till exempel köpare 

av bär kan utnyttja. 

Grundavgift och 

tillsynsavgift 

 

 

 

 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/prislista/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/prislista/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/prislista/


Sivu 3 / 5 

 
 

3. Perspektiv Livsmedelstillverkning/köpare 
 

Alternativen för anslutning 

till ekokontrollen 

Anslutningen till 

ekokontrollen gäller: 

Vad man förbinder sig till Ekologiska naturprodukter som 

plockas 

Myndighet som övervakar 

verksamheten 

Certifikat Tillsynsavgift 

https://www.ruokavirast

o.fi/sv/om-

oss/tjanster/prislista/ 

 

Företag som bedriver inköp 

av ekologiska produkter och 

ordnar uppsamling 

Uppsamlingsverksamhet 

med hjälp av plockare. 
 

Behöver ett avtal om 

uppsamlingsområdet av 

uppsamlingsområdets 

disponent eller ägare. 

Förbinder sig att iaktta 

villkoren för ekologisk 

produktion. Ger en förbindelse 

till Livsmedelsverket. 
 

Företaget beskriver hur 

uppsamlingsverksamheten 

organiseras och hur plockarna 

förbinds att iaktta villkoren för 

ekologisk produktion. 

Produkter som plockas med stöd 

av allemansrätten i områden som 

anslutits av disponenten eller 

enligt grundmodellen, andra 

produkter än produkter som 

plockas med stöd av allemansrätte 

i områden som anslutits enligt 

grundmodellen. 

Livsmedelsverket Företaget får ett certifikat med 

vilket företaget kan sälja 

ekologiska produkter 

Grundavgift och 

tillsynsavgift 

Underleverantör för köpställe 

för uppsamlade produkter, 

om köparen anlitar sådan 

Verksamheten på köpstället 

där produkter tas emot 

Förbinder sig att iaktta 

villkoren för ekologisk 

produktion. 
 

Ger en förbindelse till 

företaget som ansvarar för 

plockarna och uppsamlingen. 

Ingen uppsamling, inga köp, 

ansvarar inte för plockare. 
 

Verksamheten omfattar endast 

mottagning och lagring av 

produkter för köparens räkning. 

Livsmedelsverket Inget certifikat Underleverantören 

betalar tillsynsavgiften 

Företag som bedriver köp av 

ekologiska produkter 

Köper produkter av en 

aktör som anslutit sig till 

kontrollen. 

Förbinder sig att iaktta 

villkoren för ekologisk 

produktion. 
 

Ger en förbindelse till 

Livsmedelsverket. 

Ingen uppsamling, ansvarar inte för 

plockare Kan inte köpa produkter 

från plockare som gett sin 

förbindelse till ett annat företag. 

Livsmedelsverket Certifikat Grundavgift och 

tillsynsavgift 

Plockare som plockar 

ekologiska 

uppsamlingsprodukter med 

stöd av allemansrätten och 

säljer produkterna endast till 

det inköpsföretag med vilket 

plockaren ingått avtal. 

Plockaren ansluter sig inte 

själv till kontrollen, 

plockaren kan sälja AMR-

produkter till 

inköpsföretaget 

Plockaren ger en skriftlig 

förbindelse om att iaktta 

villkoren för ekologisk 

uppsamling till köparen av 

ekologiska 

uppsamlingsprodukter. 

Produkter som plockas med stöd 

av allemansrätten. 

Livsmedelsverket övervakar via 

företaget. 
 

Företaget ansvarar för att 

plockaranvisningarna och 

förbindelserna iakttas och utbildar 

plockarna. 

Inget certifikat Inga avgifter för 

plockarna 

Plockare som plockar 

ekologiska 

uppsamlingsprodukter med 

stöd av allemansrätten och 

släpper produkterna ut på 

marknaden 

Plockaren ansluter sig till 

ekokontrollen hos 

Livsmedelsverket. 
 

Behöver ett avtal om det 

ekologiska 

Förbinder sig att iaktta 

villkoren för ekologisk 

produktion och ger en 

förbindelse till 

Livsmedelsverket 

Produkter som plockas med stöd 

av allemansrätten. 

Livsmedelsverket Certifikat Grundavgift och 

tillsynsavgift 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/prislista/
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Alternativen för anslutning 

till ekokontrollen 

Anslutningen till 

ekokontrollen gäller: 

Vad man förbinder sig till Ekologiska naturprodukter som 

plockas 

Myndighet som övervakar 

verksamheten 

Certifikat Tillsynsavgift 

https://www.ruokavirast

o.fi/sv/om-

oss/tjanster/prislista/ 

 

uppsamlingsområdet och 

en uppsamlingskarta av 

uppsamlingsområdets 

disponent eller ägare, på 

samma sätt som hos ett 

inköpsföretag. 

Plockare som plockar andra 

produkter än produkter som 

plockas med stöd av 

allemansrätten (t.ex. 

sprängticka) och släpper 

produkterna ut på 

marknaden 

Plockaren ansluter sig till 

ekokontrollen hos 

Livsmedelsverket. 
 

Behöver ett avtal om det 

ekologiska 

uppsamlingsområdet och 

en uppsamlingskarta av 

uppsamlingsområdets 

ägare, på samma sätt som 

hos ett inköpsföretag. 

Förbinder sig att iaktta 
villkoren för ekologisk 
produktion och ger en 
förbindelse till 
Livsmedelsverket 

Andra produkter än produkter som 

plockas med stöd av 

allemansrätten i områden som 

anslutits med grundmodellen 

Livsmedelsverket Certifikat Grundavgift och 

tillsynsavgift 

Beredning av produkter som 

utförs av en plockare eller 

uppsamlare som anslutit sig 

till kontrollen (konservering, 

förädling eller annan 

beredning) 

Plockaren ansluter sig till 

ekokontrollen hos 

Livsmedelsverket. 
 

Meddelade att hen också 

bereder produkterna, när 

hen anslöt sig till 

kontrollen. 

Förbinder sig att iaktta 

villkoren för ekologisk 

produktion och ger en 

förbindelse till 

Livsmedelsverket. 

Produkterna som hen plockar. Livsmedelsverket Certifikat Grundavgift och 

tillsynsavgift 

Konservering, förädling eller 

annan beredning av 

produkterna som utförs av 

en plockare eller uppsamlare 

som inköpsföretaget 

förbundit, och åtgärderna 

utförs för inköpsföretagets 

räkning (underleverantör) 

Inköpsföretaget har anmält 

att det anlitar 

underleverantören 

Ger en förbindelse till 

inköpsföretaget som 

organiserar uppsamlingen med 

ett underleveransavtal. 

Produkterna som hen plockat. Livsmedelsverket Verksamheten ingår i 

inköpsföretagets certifikat. 
 

Tillredningsverksamhet 

granskas på 

underleverantörens 

verksamhetsställe, inte på 

plockarens. 

Underleverantören 

betalar tillsynsavgiften 

Ett jordbruk/företag 

uppsamlar produkter 

(anställda i 

anställningsförhållande) från 

Se tabell 2      
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Alternativen för anslutning 

till ekokontrollen 

Anslutningen till 

ekokontrollen gäller: 

Vad man förbinder sig till Ekologiska naturprodukter som 

plockas 

Myndighet som övervakar 

verksamheten 

Certifikat Tillsynsavgift 

https://www.ruokavirast

o.fi/sv/om-

oss/tjanster/prislista/ 

 

egen skog och utför 

eventuellt konservering, 

förädling eller annan 

beredning av produkterna. 

Beredning av produkter som 

utförs av ett företag som 

anslutit sig till kontrollen 

(konservering, förädling eller 

annan beredning) 

Konservering, förädling eller 

annan beredning av 

produkter 

Förbinder sig att iaktta 

villkoren för ekologisk 

produktion och ger en 

förbindelse till 

Livsmedelsverket. 

Produkter som hen plockar eller 

köper 

Livsmedelsverket Certifikat Grundavgift och 

tillsynsavgift 

Beredning av produkter, 

konservering, förädling eller 

annan beredning av 

produkter som 

underleverantör 

Konservering, förädling eller 

annan beredning av 

produkter 

Underleverantören ger en 

förbindelse till företaget med 

ett underleveransavtal 

Produkter som huvudmannen 

levererar 

Livsmedelsverket Inget certifikat Underleverantören 

betalar tillsynsavgiften 

 
Eventuella ÖVRIGA situationer  

Måltidstjänst /catering då restaurangen/restaurangens personal själva plockar produkter och marknadsför dem 

i sin måltidstjänst. 

Restaurangen ansluter sig till kontrollen i enlighet med exemplen ovan, beroende på hur restaurangen organiserar 

plockningen. 

Måltidstjänst/catering då restaurangen köper produkter och marknadsför dem i sin måltidsverksamhet. Restaurangen köper produkterna av en plockare eller ett företag som anslutit sig till kontrollen. 
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