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Allmänt om tillsynen över ekologisk produktion 

 

• Ekointyget ändrades till ett ekocertifikat från och med 1.1.2022. Du hittar de ekocertifikat som 
beviljats 2022 i Traces-systemets söktjänst. Ekocertifikat - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) 
I systemet kan du också säkerställa att den andra aktören omfattas av övervakningssystemet.  

• Om det sker väsentliga förändringar i din verksamhet ska du i god tid anmäla dem till NTM-
centralen i din region. Informationen om ändringarna underlättar planeringen av tillsynen vid NTM-
centralen. muutosilmoitus_-sv.pdf (ruokavirasto.fi) 

• Alla aktörer granskas minst en gång under kalenderåret 2023. Dessutom görs extra inspektioner för 
minst 10 procent och en del av alla inspektionsåtgärder, minst 10 procent, görs utan 
förhandsanmälan. 

• Du kan bidra till att ekokontrollen på din gård går smidigt. Säkerställ att de dokument som behövs 
för inspektionen är uppdaterade och tillgängliga. Ekoinspektören informerar dig om vilka dokument 
som behövs när ni kommer överens om granskningen. Listan finns också i odlarbrevet för 2021 
Odlarbrev för ekogårdar 1/2021 - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) 

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer 
(161/2021) Jord- och skogsbruksministeriets förordning om… 161/2021 - Ursprungliga författningar 
- FINLEX ® Förordningen har ändrats 22.12.2022 och ändringen trädde i kraft 1.1.2023. På grund av 
ändringen tas avgiften ut för övervakningsavgiften för ekologisk produktion för varje påbörjad 
halvtimme. 

 

Bekanta dig med de nya villkoren för ekologisk produktion 

• I villkoren för växtproduktion ger Livsmedelsverket sin syn på hur EU:s förordning om ekologisk 
produktion ska tillämpas på växtproduktion. Vid sidan av de nya anvisningarna ska även 
Livsmedelsverkets övriga anvisningar om ekologisk produktion, Gemensamma villkor för ekologisk 
produktion - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi), Villkor för djurproduktion - Livsmedelsverket 
(ruokavirasto.fi) och Tillsyn över ekologisk produktion - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi). 
Modelldokument och blanketter för växtproduktion hittar du på blanketterna och anvisningarna för 
ekoproduktion. Anvisningar om registreringskrav i anslutning till ekologisk produktion finns 
dessutom i handboken Krav på journalföring av jordbruksproduktion. 

• På grund av den nya lagstiftningen innehåller villkoren för växtproduktion betydande ändringar, 
bl.a. 

o  2.1 Minimikraven för växtföljd vid odling av åkergrödor Ekologisk växtproduktion - 
Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) 

o 4.2  Rengörings- och desinfektionsämnen som används inom växtproduktion 
 Ekologisk växtproduktion - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)  

o  om förökningsmaterial: 5.2  Nationell förteckning Ekologisk växtproduktion - 
Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi)och 5.5 produktion av nytt förökningsmaterial som 
ekologisk produkt eller som produkt under omläffning Ekologisk växtproduktion - 
Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) 

o  8 Ekologisk växthusproduktion, svampproduktion och drivning av sallatscikoria 
  Ekologisk växtproduktion - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) 

 
Uppdatera din ekoplan så att den uppfyller de nya kraven 

 
• Ekoplanen är en av aktören undertecknad beskrivning av produktionsenheterna på den ekologiska 

gården och de åtgärder som ska vidtas i enlighet med förordningen om ekologisk produktion samt 
av de praktiska åtgärderna för att säkerställa efterlevnaden.  

• Den nya modellen för ekoplanen publiceras på Livsmedelsverkets webbplats i februari. Modellen 
innehåller många kompletteringar jämfört med den gamla modellen (från 2019). 

  

https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/livsmedelsbranschen/produkt--och-branschspecifika-krav/ekoprodukter/overvakningen/ekocertifikat/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet/ruotsinkieliset-lomakkeet/muutosilmoitus_-sv.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/ekoproduktion/ekologiska-gardar/nyheter/odlarbrev-for-ekogardar-12021/
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210161
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210161
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologiskt-vanligt/gemensamma-villkor-for-ekologisk-produktion/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologiskt-vanligt/gemensamma-villkor-for-ekologisk-produktion/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekodjur/villkor-for-djurproduktion/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekodjur/villkor-for-djurproduktion/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekodjur/villkor-for-djurproduktion/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/tillsyn-over-ekologisk-produktion/tillsyn-over-ekologisk-produktion/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-21-minimikraven-for-vaxtfoljd-vid-odling-av-a
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-21-minimikraven-for-vaxtfoljd-vid-odling-av-a
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-42-rengorings--och-desinfektionsamnen-som-anv
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-52-nationell-forteckning
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-52-nationell-forteckning
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-55-produktion-av-nytt-forokningsmaterial-som
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-55-produktion-av-nytt-forokningsmaterial-som
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-8-ekologisk-vaxthusproduktion-svampproduktion
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Beakta de nya kraven på användningen av förökningsmaterial och aktuella frågor 
 

• Den nationella förteckningen är ett nytt verksamhetssätt som är under beredning och som tas i 
bruk 2023. 
För arter, underarter eller sorter som införts i den nationella förteckningen 31.01.2023 kan NTM-
centralen inte bevilja partispecifika tillstånd att använda sedvanligt förökningsmaterial, förutom i 
vissa särskilda situationer Ekologisk växtproduktion - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) . I den 
nationella förteckningen finns följande arter upptagna som anses vara tillräckligt tillgängliga som 
ekologiskt utsäde kvantitativt och som lämpliga sorter på den finländska marknaden: foderärter 
(från vilka man tar skörden), rödklöver och timotej. 

• I registret över ekologiskt förökningsmaterial har man samlat de fröpartier, plantor och vegetativt 
förökningsmaterial som finns på marknaden både ekologiskt och i fråga om förökningsmaterial som 
producerats som en produkt i övergångsskedet. 

• Om ekologiskt förökningsmaterial eller annat ekologiskt förökningsmaterial inte finns att tillgå, 
behöver du ett giltigt tillstånd att använda sedvanligt förökningsmaterial. Det kan vara ett tillstånd 
som gäller en växtart för alla ekologiska jordbrukare (Livsmedelsverkets allmänna tillstånd) eller ett 
tillstånd per parti som beviljas av NTM-centralen för en ekologisk jordbrukare och ett parti. 
Närmare information om tillståndsvillkoren finns i avsnitt 5.3 Undantagsmöjligheter att använda 
konventionellt förökningsmaterial. Ansökningsblanketten och anvisningarna för vissa tillstånd hittar 
du i Produktionsinsatserna för ekologisk produktion - Livsmedelsverket 

• Livsmedelsverkets allmänna tillstånd 2023 innehåller en förteckning över växtarter och sorter för 
vilka det är tillåtet att använda sedvanligt förökningsmaterial, eftersom ekologiskt 
förökningsmaterial eller förökningsmaterial i övergångsskedet inte har uppgetts vara tillgängligt för 
växtperioden 2023. Beslutet är i kraft 1.2.2023–31.1.2024 och det ändras inte under denna tid 
genom att arter och sorter avlägsnas.  

• Ekologisk växtproduktion - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi). År 2023 kan man inte längre få 
tillstånd för vanligt vegetativt förökningsmaterial för produktion av s.k. småplantor. Nu krävs det 
att den som producerar ekoplantor eller plantor i övergångsskedet omfattas av ekoövervakningen, 
dvs. ett eget ekocertifikat. 

 
 Kom ihåg bl.a. följande på ekologiska djurgårdar: 

• Anskaffning av alla vanliga avelsdjur, inklusive uthyrning, kräver tillstånd. Tillståndet söks hos NTM-

centralen. Ansök om tillstånd i god tid innan djuret skaffas! För anskaffning av djur av lantras för 

avelssyfte krävs inget tillstånd och djuret kan ha kalvat. 

• Livsmedelsverket upprätthåller ett register över ekologiska djur, dit aktören avgiftsfritt kan anmäla 

ekologiska avelsdjur som är till salu om aktören så önskar. När du ansöker om tillstånd för anskaffning 

av ett vanligt avelsdjur ska du kontrollera er djurstatus i registret över ekologiska djur och lägga till 

uppgifterna i motiveringarna till ansökan! 

• Om du behöver ett undantagstillstånd för ekologisk djurproduktion ska du ansöka om det i god tid hos 

NTM-centralen/Livsmedelsverket. Fyll i ansökan omsorgsfullt och lämna in nödvändiga bilagor 

tillsammans med ansökan. På så sätt påskyndar du handläggningen av ansökan. 

• Användning av normalt producerat proteinfoder vid utfodring av grisar och unga fjäderfä (under 30 

veckor) som väger högst 35 kilo kräver alltid tillstånd. Tillståndet söks hos Livsmedelsverket. Ansök om 

tillstånd i god tid innan du använder vanligt proteinfoder! Kom ihåg att bifoga varudeklarationen till 

ansökan. 

• Vid ekologisk produktion är karenstiden för alla animaliska livsmedel dubbelt så lång som den normala 

karenstiden och minst 48 timmar. Karenstider för veterinärmedicinska läkemedel i ekologisk 

produktion - alltid minst 48 timmar - Livsmedelsverket 

• Du kommer väl ihåg att förnya dispensen före 31.12.2022 om du använder båsladugård och/eller 

avhornar djur. 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-52-nationell-forteckning
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/guider/ekologisk-vaxtproduktion/ekologisk-vaxtproduktion/#id-56-plantor-och-produktion-och-anvandning-av-v
https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/ekoproduktion/ekologiska-gardar/nyheter/karenstider-for-veterinarmedicinska-lakemedel-inom-ekologisk-produktion--alltid-minst-48-timmar/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/ekoproduktion/ekologiska-gardar/nyheter/karenstider-for-veterinarmedicinska-lakemedel-inom-ekologisk-produktion--alltid-minst-48-timmar/
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• Sågning/kapning av horn är alltid en djurspecifik och tillståndspliktig åtgärd. Om gården har ett 

aktörsspecifikt tillstånd för avhorning, krävs i varje fall ett djurspecifikt tillstånd för att bryta hornen. 

• Aktörer med ekologiska fjäderfän som inlett sin verksamhet före den 1.1.2022. Ta reda på vilka 

eventuella ändringar som ska göras i byggnaderna under övergångsperioden. Se övergångstiderna i 

produktionsvillkoren. Gör en kontrollräkning av den tillgängliga arealen i hönsgården, eftersom antalet 

djur och beräkningen av passerluckor grundar sig på den tillgängliga arealen! I fråga om höns och 

kycklingar avses med tillgänglig areal ett minst 30 centimeter brett område vars lutning är högst 14 

procent, vars tillgängliga höjd är minst 45 centimeter. Bon räknas inte med.  

 

 


