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Bästa mottagare, 
det här ekoinfot innehåller information om följande: 
 
 

1. Lecitin ska vara ekoproducerat  
2. Vid kontrollerna år 2019 fästs särskild uppmärksamhet vid spårbarheten  
3. Uppköpsverksamhet gällande insamlade vildväxande ekoprodukter 
4. Kemikalier som används i ångkokare 
5. Kontrollavgifter för ekokontrollen 
6. Elektronisk kontrollblankett 
7. Traces NT-systemet  –  arkivering av kontrollintyg 
8. Extraordinära kontroller görs alltid utan förhandsanmälan  
9. Aktörer som bedriver distansförsäljning ska omfattas av ekokontrollen 
10. Livsmedelsverket övervakar alkoholfria ekodrycker 
11. Användning av A- och D-vitamin i vegetabiliska ekoprodukter  
12. Kontaktuppgifter till ekokontrollen 

 
 
 

1. Lecitin ska vara ekoproducerat från och med 1.1.2019 
 
30.4.2016 publicerades kommissionens förordning (EU) nr 673/2016, genom vilken bl.a. bilaga VIII till förord-
ning 889/2008 (ekoförordningen) ändrades. Bilaga VIII handlar om livsmedelstillsatser och bärare, dvs. hjälp-
ämnen. Listan ändrades så att en del av de tidigare begränsningarna slopades, vilket innebär att använd-
ningsområdet för redan tidigare tillåtna tillsatser och bärare breddades, medan en del andra begränsningar 
skärptes. På listan finns också nya tillsatser. Ändringarna trädde i kraft 7.11.2016. För lecitinets del trädde 
ändringen i kraft 1.1.2019. Från och med 1.1.2019 ska lecitin E322 vara ekologiskt producerat. 
 
Det är skäl för aktörerna att beakta de här ändringarna i sina processer och recept.  
 
Länk till förordningstexten i kommissionens officiella tidning (Eurlex): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0673&rid=1  
 
  

2. Vid kontrollerna år 2019 fästs särskild uppmärksamhet vid spårbarheten 
 
Livsmedelsverket har valt spårbarhet till kontrolltema för åren 2017–2019. För 2019 års del innebär det att 
man vid årsgranskningarna bedömer ekolivsmedlens både interna och externa spårbarhet. 
 
I praktiken betyder det att följande undersöks vid kontrollen: 
 

• Är den i ekoplanen beskrivna spårbarhetsdelen aktuell och motsvarar den de praktiska åtgärderna? 
 

• Vid kontrollen görs produktspecifika spårbarhetsgranskningar och granskas att produktråvarorna kan 
spåras till råvaruleverantörerna när det gäller livsmedelstillverkare. I fråga om företag som bedriver 
partihandel (köper och säljer färdigt förpackade produkter) kontrolleras det att varuleverantörens eko-
intyg är giltigt.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0673&rid=1
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• Är ekoprodukterna försedda med tillräcklig information när de skickas iväg, dvs. är förpacknings-på-
skrifterna och följe- eller fraktsedlarna i sin ordning? 

 
På basis av spårbarhetsgranskningen tilldelar granskaren aktören ett vitsord över hur pass väl spårbarheten 
har skötts. Läs hur du kan förbättra spårbarheten inom ditt företag: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/luomu/luomuelintarvikkei-
den_jaljitettavyys_sv.pdf 
 
  

3. Uppköpsverksamhet gällande insamlade vildväxande ekoprodukter  
 
De första uppköparna av alla insamlade ekologiska produkter ska höra till ekokontrollen. Den första uppköpa-
ren är en person, en sammanslutning eller ett företag som köper och säljer insamlade produkter.  
 
De som plockar insamlade ekologiska produkter behöver inte ansluta sig till ekokontrollen, men plockarna ska 
årligen innan plockningen börjar förbinda sig skriftligen att följa anvisningarna för plockning av ekologiska pro-
dukter. Plockaren avger sin förbindelse till produktköparen. En plockare har rätt att sälja produkter hen själv 
samlat in endast till en köpare som hör till ekokontrollen och med vilken hen har ingått en skriftlig förbindelse 
om att följa plockningsanvisningarna. Plockaren får inte sälja de ekologiska produkter hen samlat in direkt till 
konsumenter.  
 
 

4. Kemikalier som används i ångkokare 
 
Ekoföretagare som tillverkar produkter med ångkokare ska göra en riskbedömning av de ångkokarkemikalier 
de använder i enlighet med Livsmedelsverkets anvisning om ”ångans säkerhet och kravenlighet”.  
 
Länk till anvisningen:  
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/anga-som-anvands-i-livsmedelslokaler/ 
  
Om den ångkokarkemikalieprodukt som används eller ett enskilt ämne i den har en teknisk inverkan på slut-
produkten, ska aktören utreda om det är fråga om ett hjälpämne (dvs. en bärare) eller tillsatsämne i slutpro-
dukten. Aktören bör lägga märke till att användningen av hjälp- och tillsatsämnen i ekoprodukter är begrän-
sad: de tillåtna hjälp- och tillsatsämnena finns förtecknade i bilaga VIII till kommissionens förordning 
889/2008. 
 

5. Kontrollavgifter för ekokontrollen 
 
Ekokontroll är avgiftsbelagd myndighetsverksamhet. Avgiften för ekokontrollen består av en grundavgift för 
produktionskontroll plus en avgift för övervakning av aktörer som hör till kontrollsystemet för livsmedel. Båda 
avgifterna har ändrats. 
 
De nya taxorna: 

• grundavgift för kontroll 140 e 

• avgift för övervakning av aktörer som hör till kontrollsystemet för livsmedel 140 e/ begyn-
nande timme. 

 
 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/luomu/luomuelintarvikkeiden_jaljitettavyys_sv.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/esitteet/luomu/luomuelintarvikkeiden_jaljitettavyys_sv.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/anga-som-anvands-i-livsmedelslokaler/
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Dessutom har ekokontrollavgiften på gårdar som framställer ekolivsmedel av råvaror som de producerat änd-
rats. Från och med år 2019 är kontrollavgiften för sådana gårdar 60 euro. 
 
 

6. Elektronisk kontrollblankett 
 
Livsmedelsverket har ersatt den tidigare kontrollblanketten i pappersform med en elektronisk blankett. Man 
bekräftar kontrollrapporten genom att klicka på en länk som kommer via e-post.  
 
 

7. Traces NT-systemet  –  arkivering av kontrollintyg 
 
Företag som använder systemet TracesNT vid import av ekolivsmedel, observera att de elektroniska kontroll-
intygen ska sparas bland företagets egna filer, där de bör kunna visas upp för granskaren vid ekokontrollen. 
TracesNT fungerar alltså inte som elektroniskt arkiv. 
 
 

8. Extraordinära kontroller görs alltid utan förhandsanmälan  
 
De extraordinära ekokontroller som utförs år 2019 görs alltid utan förhandsanmälan. Den auktoriserade kon-
trollören informerar inte företaget om kontrolltidpunkten på förhand, utan kontrollen görs genast när kontrollö-
ren har anlänt till företagets verksamhetslokaler.  
 
Tidigare år har den auktoriserade kontrollören eventuellt kontaktat företaget angående den extraordinära kon-
trollen redan dagen innan kontrollen. Denna praxis slopas alltså. Extraordinarie kontroller är alltid avgiftsfria 
för företaget. 
 

9. Aktörer som bedriver distansförsäljning ska omfattas av ekokontrollen 
 
En aktör som säljer och marknadsför ekoprodukter på internet (i en nätaffär) ska höra till Livsmedelsverkets 
ekokontroll. Om du köper ekoprodukter på nätet och framställer egna ekoprodukter utgående från dem så 
kom alltid ihåg att be att nätbutikens försäljare skickar sitt giltiga ekointyg.  
 

10. Livsmedelsverket övervakar alkoholfria ekodrycker 
 
Livsmedelsverket övervakar ekodrycker vars halt av etylalkohol är högst 2,8 volymprocent. Valvira övervakar 
ekologiska alkoholdrycker vars halt av etylalkohol är större än 2,8 volymprocent.Om ett företags urval omfat-
tar både alkoholdrycker och alkoholfria drycker (eller drycker där halten av etylalkohol är högst 2,8 volympro-
cent), ska aktören omfattas av vardera myndighetens övervakning. 
 

11. Användning av A- och D-vitamin i vegetabiliska ekoprodukter  
 
I Sveriges nationella lagstiftning föreskrivs det att A- och D-vitamin ska användas vid tillverkning av vissa ve-
getabiliska ekoprodukter. Det är fråga om vegetabiliska produkter som är avsedda att användas som alterna-
tiv till konsumtionsmjölk, sådana fermenterade vegetabiliska produkter som är avsedda att användas som al-
ternativ till motsvarande mjölkprodukter samt margarin, vegetabiliska matfettsblandningar och motsvarande 
flytande produkter. Ovannämnda produkter får dock inte säljas i Finland, eftersom Finland i det här samman-
hanget följer EU:s lagstiftning som förbjuder vitamintillsatser i ekoprodukter.  
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Omen aktör vill tillverka ovannämnda produkter för den svenska marknaden kan Livsmedelsverket övervaka 
tillverkningen av dem och meddela särskilt godkännande för exportpartierna. Då ska tillverkningen av produk-
terna och bokföringen över den hållas åtskilda från ekotillverkningen. 
 
 

12. Kontaktuppgifter till Livsmedelsverkets ekokontroll 
 
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  


