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Bästa mottagare, 
det här ekoinfot innehåller information om följande: 
 
 

1. Åren 2020–2022 ligger tyngdpunkten inom ekokontrollen på bokföring 
2. Ekointyg och Livsmedelsverkets bedömning av granskningen skickas per e-post 
3. Kom ihåg inför årsgranskningen 
4. Granskningar som fortsätts på kontoret är avgiftsbelagda 
5. Exporten av ekoprodukter till Sydkorea kräver att certifikatnummer anges i förpackningspåskrifterna 
6. Ändringar i bilaga VIII till verkställighetsförordningen 889/2008 
7. Kontaktuppgifter till ekokontrollen 

 
 

1. Åren 2020–2022 ligger tyngdpunkten inom ekokontrollen på bokföring  
 
Livsmedelsbedrägerierna har blivit fler. Fungerande och överskådlig bokföring förebygger att aktören faller 
offer för bedrägerier. Därför inriktas årsgranskningen 2020 på aktörernas bokföring över ekoproduktion, pla-
neringen av den och nyttan som den ger vid säkerställande av att produkterna är förenliga med bestämmel-
serna om ekoproduktion. Inspektörerna granskar särskilt aktörens ekoplan och bedömer huruvida bokföringen 
har planerats tillräckligt väl och överskådligt. Livsmedelsverket har sammanställt en broschyr om bokföring av 
ekoproduktion; det lönar sig att ta fasta på den när produktionen planeras och utvecklas.  
 
  

2. Ekointyg och Livsmedelsverkets bedömning av granskningen skickas per e-post 
 
Från ingången av år 2020 skickar Livsmedelsverket ett ekointyg och Livsmedelsverkets bedömning av 
granskningen per e-post. De här dokumenten sänds till den kontaktperson som företaget har uppgett.  
 
Kom ihåg: På Livsmedelsverkets webbplats finns söktjänsten där du behändigt får tag på aktuella ekointyg.  
 
 

3. Kom ihåg inför årsgranskningen 
 
Livsmedelsverket önskar att aktörerna inför ekogranskningen år 2020 gör sig redo att visa upp för ekoinspek-
tören sammandraget av det föregående årets granskning och det meddelande som Livsmedelsverket skickat 
med anknytning till den. Detta försnabbar inspektörens arbete vid ekogranskningen. Tyvärr ser ekoinspektö-
ren ännu inte de här uppgifterna på Livsmedelsverkets nya elektroniska kontrollblankett.  
 
 

4. Granskningar som fortsätts på kontoret är avgiftsbelagda  
 
Om aktören inte vid ekogranskningen har kunnat lägga fram alla uppgifter som inspektören bett om kommer 
Livsmedelsverket vid behov att fortsätta granskningen på kontoret. Priset för fortsättningsgranskning på kon-
toret är 140 € / timme. 
 
  

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/luomu/luomutoimijan_kirjanpito_sv-003.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/luomu/luomutoimijan_kirjanpito_sv-003.pdf
https://palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/
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5. Exporten av ekoprodukter till Sydkorea kräver att certifikatnummer anges i förpackningspåskrifterna  
 
Exporten av ekoprodukter till Sydkorea förutsätter att varje exportparti åtföljs av ett NAQS-exportintyg. Inty-
gets innehåll ändrades vid ingången av år 2020. På blanketten finns en ny punkt 3. ”certification number”. Här 
skriver man in Livsmedelsverkets kodnummer (FI-EKO-201) och numret på det exporterande företagets gil-
tiga ekointyg som är avfattat på engelska. Numret hittar man på ekointyget i punkt 1. document number (sif-
ferserien inom parentes). Varje ekointyg har sitt eget nummer. Certifikatnumret (certification number) har 
alltså formen FI-EKO-201 + xxxx/04.02.08.02/2019 
 
Sydkorea förutsätter att det nya certifikatnumret (certification number) anges också i förpackningspåskrifterna 
för exportprodukter. Utan denna märkning går det inte att förtulla produkterna i Sydkorea. 
 
Enligt de upplysningar som vi har fått är detta krav tillfälligt. Kravet gäller år 2020. 
 
 

6. Ändringar i bilaga VIII till verkställighetsförordningen 889/2008 
 

Kommissionen har uppdaterat bilagan om tillsatser som är tillåtna i ekolivsmedel. Ändringarna anges nedan 
med fetstil: 
  

- E322 Lecitin: När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: Mjölkprodukter. Endast när de härrör 
från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022. Fram till detta datum, 
endast när de härrör från ekologiska råvaror. 

 
- E 410* Fruktkärnmjöl: Endast när det härrör från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med 

den 1 januari 2022. 
 

- E 412* Guarkärnmjöl: Endast när det härrör från ekologisk produktion. Tillämpligt från och med 
den 1 januari 2022.  

 
- E 414* Gummi arabicum, acaciagummi: Endast när det härrör från ekologisk produktion. Tillämp-

ligt från och med den 1 januari 2022. 
 

- NY: E 417 Taragummi, Förtjockningsmedel: Endast när det härrör från ekologisk produktion. Till-
lämpligt från och med den 1 januari 2022. 

 
- E 418 Gellangummi: Endast med högt acylgruppsinnehåll. Endast när det härrör från ekologisk 

produktion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022. 
 

- E 422 Glycerol: Endast av vegetabiliskt ursprung. Endast när den härrör från ekologisk produkt-
ion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022. För växtextrakt, aromer, fuktighetsbevarande 
medel i gelkapslar och ytbeläggning på tabletter 

 
- PRECISERING: E 553b Talk: När det gäller livsmedel av animaliskt ursprung: ytbehandling av 

korv 
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- PRECISERING: E 903 Karnaubavax: Som ytbehandlingsmedel för konfektyr. Som skyddsmetod vid 
obligatorisk extrem köldbehandling av frukt som karantänåtgärd mot skadegörare (kommiss-
ionens genomförandedirektiv (EU) 2017/1279) (1) Endast när det härrör från ekologisk produkt-
ion. Tillämpligt från och med den 1 januari 2022. Fram till detta datum, endast när det härrör 
från ekologiska råvaror. 

 
 
Verkställighetsförordningen 889/2008  
 
  
 

7. Kontaktuppgifter till ekokontrollen vid Livsmedelsverket 
 
Vid kontrollen av ekolivsmedel betjänas ni av följande personer:  
 
överinspektör Teija Lindén (importförfaranden)  029 520 4632 
överinspektör Marika Määttä    029 520 4744 
överinspektör Anne Relander   029 520 4922 
överinspektör Tarja Vanninen (ekoexportärenden)  029 520 5138 
sektionschef Beata Meinander   029 520 4687 
 
Vi besvarar också frågor per e-post: 
 
luomuelintarvike@ruokavirasto.fi  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1579863090539&uri=CELEX:02008R0889-20181112

