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MEDDELANDE TILL EKOFODERFÖRETAGARE 
 
 
Vid ekokontrollerna 2015 betonas fodrets spårbarhet.  
Det går att förbereda sig på ekokontrollen genom att säkerställa att spårbarheten fungerar, de uppgifter som 
krävs i bokföringen är dokumenterade och handlingarna enkelt går att få fram. 
 
Om spårbarheten för ekofoder 

 Se till att spårbarhetskravet ”ett steg bakåt och ett framåt” uppfylls. 
 Kom ihåg att fodrets spårbarhet alltid bygger på skriftlig dokumentation. 
 Försäkra dig om att mängderna ekologiskt producerade foder, och råvaror som använts för tillverk-

ningen av dem, som har tagits emot, finns i lager och överlåtits enkelt går att verifiera.  
 Då du tar emot ekofoder ska du kontrollera att uppgifterna på förpackningar och följedokument, dvs. 

aktörens och produktens namn, partinummer och tillsynsmyndighetens identifikationsnummer, mots-
varar varandra och att det har förts journal över den här kontrollen.  

 Kontrollera foderleverantörens ekointyg (kontrolldatumet har antecknats eller en kopia av ekointyget 
finns i en mapp/elektroniskt sparat) senast då ekofoder tas emot. 

 Försäkra dig om att bokföringen över användning av foder (silobokföringen) och bokföringen över 
tillverkningen är uppdaterade och att recepten motsvarar de foder som tillverkas. 

 Säkerställ att balansen mellan produktionsinsatser och output framgår av bokföringen. Produktions-
insatserna och outputen ska alltid vara lika stora. Av denna orsak måste spillet som uppstår i 
samband med verksamheten bokföras (också ekofoder som använts för konventionell produktion 
och spill som uppstår under sköljningskörningen måste därför bokföras). 
 
 
Tips: 

 Det är skäl att genom aktörens egna auditioner då och då säkerställa att spårbarheten fungerar. 
 Ekointygen finns på Eviras webbplats där de kan granskas/skrivas ut/sparas. 

www.evira.fi→sakenheter→ekologisk produktion→söktjänst 
 Försäkra dig om att de noteringar du gör alltid är tydliga och att det framgår vem som har gjort note-

ringen. 
 Ytterligare information i anvisningarna om ekoproduktion: 

http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/blanketter+och+anvisningar/ekologisk+produktion/  

 

 

Ytterligare upplysningar:  
överinspektör Tiina O’Toole 
tiina.otoole@evira.fi  
tfn 040-8279631  
Eviras fodersektion, kontroll av ekofoder 

 
 


