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MEDDELANDE OM KONTROLLER 2013 TILL FODERFÖRETAGARE INOM SEKTORN FÖR 
EKOLOGISKT FODER 
 
 
Vid ekokontrollen 2013 ligger tyngdpunkten på bokföring. Aktörerna kan förbereda sig inför kontrollen genom 
att säkerställa att följande omständigheter är up to date. 

 Aktören har gjort upp och beskrivit 
 Enheten och/eller produktionsställena samt den verksamhet där ekologiskt foder tas emot, tillverkas 

eller lagras (t.ex. planritning med tillhörande kort verbal beskrivning). 
 Försiktighetsåtgärderna för att förhindra risk för kontamination av andra än tillåtna ämnen eller pro-

dukter. 
 Adekvata och effektiva rengöringsåtgärder och fört bok över rengöringarna. 
 Att enbart ekoprodukter marknadsförs med ekomärkningar. 
 Bokföringen över mängden tillverkade ekofoder, som kan kontrolleras vid inspektion. Av bokföringen 

ska framgå balansen mellan produktionsinsatserna och utfallet. 
 Verksamhetens kritiska skeden (i synnerhet med tanke på ekoproduktionen) ska ha beskrivits i aktö-

rens kvalitetssystem (t.ex. åtskiljande, eventuella sköljningskörningar etc.). 
 
Märkningar på ekofoder 

 Beakta att varudeklarationerna upptar procentandelarna ekologiska foderråvaror, foderråvaror från 
omställningsskedet och övriga foderråvaror på basis av torrsubstansen. 

 Det är tillåtet att använda EU:s ekologotyp, Europalövet, bara på sådana ekofoder för produktionsdjur 
vars torrsubstans av jordbruksrelaterade ingredienser till minst 95 % är ekologiskt producerat. Och 
högst 5 % av ekofodrets torrsubstans kan bestå av ämnen som nämns i artikel 22 eller bilaga V till 
förordning (EU) nr 889/2008. 

 Uppmärksamhet ska fästas också på märkningarna av råvaror som är ekologiskt lämpade, såsom 
mineralfoderråvaror. Ett exempel är avfluorerat fosfat. Om man har använt monokalciumfosfat i kom-
pletteringsfoder ska det märkas som avfluorerat fosfat för att dess lämplighet för ekologisk produktion 
ska kunna säkerställas med hjälp av foderetiketten. 

 
Underentreprenad  
Om aktören (huvudmannen) har underleverantörer kontrolleras att aktören har; 

 Ett gällande underentreprenadavtal och att underentreprenaden har beskrivits i huvudmannens 
ekoplan. 

 Vid ekokontrollen ska aktören redogöra för de underleverantörer han eller hon anlitar och för deras 
verksamhetsställen. 

  Om underleverantörerna är flera till antalet kan kontrollen påskyndas genom att inspektören får en 
färdig lista över underleverantörer inklusive verksamhetsställen. 

  I samband med att huvudmannen ansluter sig till ekokontrollen, då underleverantörerna blir fler eller 
byts ut ska fodersektionen underrättas om vilka underleverantörer huvudmannen anlitar och vilka 
ekoverksamheter som lagts ut på dem. Anmälan görs innan verksamheten inleds. Blanketten kan 
skrivas ut på webbplatsen Evira.fi (Blanketter och anvisningar > Ekologisk produktion > Anmälningar 
till tillsynsmyndigheterna). Huvudmannen ska se till att uppgifterna är uppdaterade. 

  När det gäller verksamheter inom underentreprenad ska bokföringen uppgöras så att produkter som 
anländer till och lämnar enheten kan spåras ända fram till leverantörer, säljare, mottagare och kö-
pare. Huvudmannen har ansvaret för att säkerställa att underleverantörens bokföring är tillräcklig så 
att spårbarheten garanteras. 
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