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ANLITANDET AV UNDERLEVERANTÖRER I SAMBAND MED EKOPRODUKTION KRÄVER 
AVTAL 
 

Aktörerna som hör till kontrollsystemet för ekologisk produktion kan överlåta vissa uppgifter 
(t.ex. lagring) till underleverantörer. Underleverantörerna behöver inte höra till ekokontrollen, 
men om de vill kan ansluta sig till ekokontrollsystemet i egenskap av självständiga aktörer. 
Anlitandet av underleverantörer som inte hör till ekokontrollen underlättar ekoverksamheten, 
även om underentreprenaden omfattas av samma krav som en aktör som hör till ekokontrol-
len. Ekoaktörerna ska beakta, att om en underleverantör som de anlitat och som tidigare har 
hört till ekokontrollen i egenskap av självständig aktör utträder ur ekokontrollen, och ekoaktö-
ren fortsättningsvis vill anlita hans eller hennes tjänster, ska ett skriftligt avtal om saken ingås i 
förväg med underleverantören innan denne utträder ur ekokontrollen. I avtalet mellan ekoak-
tören och underleverantören åtar sig underleverantören att följa kraven i kommissionens eko-
förordning samt ge Eviras ekoinspektör möjlighet att utföra en inspektion i underleverantörens 
lokaliteter. Aktören kan själv göra upp avtalet eller använda sig av Eviras förlaga (länk nedan). 
Om inget underentreprenadavtal har uppgjorts enligt det ovan sagda, är det producerade fod-
ret konventionellt. 
  
En aktör som anlitar en eller flera underleverantörer ska beskriva underentreprenaden i sitt 
kvalitetssystem för ekoproduktion och Eviras fodersektion ska alltid på förhand underrättas 
skriftligen om nya underleverantörer. Anmälan kan formuleras fritt eller med användning av 
Eviras blankett (länk nedan). Evira behöver en anmälan om underleverantörerna så att deras 
verksamhet kan granskas på det sätt som kontrollsystemet för ekofoder förutsätter. 
 
 
Anmälan om förändringar (på finska): 
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/lomakkeet/luomu/luomuvalvontalomake_12.pdf 
 
Förlaga till förbindelse om underentreprenad finns på Eviras webbplats:  
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/mallipohjat/sit
oumus_alihankinta_se.pdf  
 
Mer information om utträde ur ekokontrollen: 
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/luo
muohje_7_foder_15082011.pdf punkt 7.2 (s. 22) 

 
 
Ytterligare upplysningar om kontroll av ekofoder:  
överinspektör Tiina O’Toole tfn 040 827 9631 
överinspektör, sektionschef Tarja Root tfn 040 572 5397 
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