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Viktiga informationskällor
• Livsmedelsverkets webbsidor
‒

https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/ekoproduktion/

‒

Bl.a. blanketter och anvisningar, register över bl.a. utsäde och gödselmedel

• Söktjänst för ekointyg
‒

www.palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/

‒

Söktjänst för ekointyg (OBS! Kommer att tas ur bruk 2023 och övergår till Traces)

‒

Kontrollmyndigheternas koder: Nyland 101 och Egentliga Finland 102

• Touko e-tjänsten
‒

https://touko.ruokavirasto.fi/login

‒

Bl.a. Ansökning om användning av konventionellt utsäde
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• https://www.ruokavirasto.fi/sv/teman/ekoproduktion/
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Tyngdpunkter i
ekokontrollen 2022

Tyngpunkt för kontroller av ekologisk växtproduktion 21-22:
Helhetsbedömning av bokförda uppgifter
• En central fråga och utvecklingsobjekt inom ekologisk odling 2022: Hur
kan planeringen av dokumenteringen förbättras konkret genom
planering av lagerbokföringen som utgår från gårdens egna behov
• Kontrollörens helhetsbedömning av aktörens bokföring utgående ifrån
observationerna vid kontrollen:
‒

1. Är aktörens ekoplan i skick vad gäller bokföringen? (lagerbokföring, balans, skiftesvis
bokföring)

‒

2. Är bokföringen uppdaterad, tydlig och motsvarar den ekoplanen?

‒

3. Beaktar bokföringen riskerna i verksamheten och förändringarna som skett i verksamheten?

• Lagerbokföringen utvärderas på en skala A B C D
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Frågeställningar i utvärderingsformuläret om
lagerbokföringen
• 1. Uppfyller lagerbokföringen kraven i de ekologiska
produktionsvillkoren utan allvarliga avvikelser?
‒

Allvarlig avvikelse: saknas helt eller till väsentliga delar eller uppgifterna är motstridiga.
Lagerbokföringen möjliggör inte spårning av produktpartier

• 2. Har man i lagerbokföringen beaktat faktorer som är väsentliga för
gårdens verksamhet?
‒

T.ex. spårbarhet, antal, verksamhetens komplexitet och andra faktorer som påverkar riskerna

• 3. Har lagerbokföringens verksamhetssätt beskrivits?
‒

Görs i ekoplanen ELLER på modellblankett för beskrivning av lagerbokföringsmetoden
‒
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ruokavirasto.fi → odlare → ekologiska gårdar → blanketter och anvisningar för
ekoproduktion → beskrivning av lagerbokföringsmetoden

Exempel på riskfaktorer
• Införskaffning av produktionsinsatser
‒

T.ex. Utsädet motsvarar inte beställningen, konventionellt istället för eko

‒

Särskilt vallfröblandningar, med både konventionella och ekologiska komponenter

• Handel med ekofoder tillsammans med andra ekogårdar
‒

Ekointyget eller partispecifika intyget har inte kollats på förhand

• Nya skiften ansluts till ekokontrollen
‒

OML1 och OML2 – produkter blandas ihop

• Torkning, sortering eller lagring av ekospannmål hos konv. gård
‒

Spannmålspartier blandas ihop i lagret (OML, konventionell, eko)
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Tyngpunkt för kontroller av ekologisk djurproduktion -22:
Djurskötselplan och bokföring
• Tredje året 2022 (2020-2022)
‒

Motsvarar verksamheten beskrivningen i djurskötselplanen?

‒

Bokförs allt så som det ska?

• Tyngdpunkt 2021: Bedömning av djurskötselplan med fokus på
lagerbokföringen
‒

Motsvarar bokföringen (t.ex. foder, mineraler, vitaminer, andra kompletteringsfoder)
beskrivningen i djurskötselplanen och fungerar aktören enligt planen när det gäller
lagerbokföringen

‒

Stämmer balansräkningen när det gäller foderbokföringen?

‒

Finns det anteckningar av mottagningskontroller och hur görs dom? (djur, foder)?
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Inför kontrollen
• Kontrollera:
‒

att alla handlingar finns till handa inför kontrollen

‒

att de är uppdaterade

‒

Ekoplanen, skiftesvisa anteckningar, lagerbokföring, djurskötselplan

‒

Underleverantörsavtal (OBS! Kom ihåg att anmäla till NTM-centralen)
‒

‒

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet/ruotsinkieliset-lomakkeet/sopimusmalli__alihankinta_22_-sv.rtf

Utredning över stallgödselns extensivitet (= den överlåtande gårdens djurtäthet per
spridningsareal)

‒

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/luomun-lomakkeet/ruotsinkielisetlomakkeet/liite_12_lannanluovutussopimus_09_sv.rtf

• Alla blanketter hittar man på Livsmedelsverkets sida: Blanketter och anvisningar
för ekoproduktion
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Förökningsmaterial

Inskaffandet av förökningsmaterial
1. Ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial bör alltid användas
inom ekoproduktionen då det finns tillgängligt
‒

Livsmedelsverket upprätthåller ett register över förökningsmaterial som innehåller allt
tillbudsstående ekoförökningsmaterial

2. Konventionellt utsäde får användas då ekologiskt utsäde inte finns
tillgängligt. → s.k. ”allmänt tillstånd”, kolla alltid
3. I vissa situationer är det möjligt att använda konventionellt
förökningsmaterial trots att ekoförökningsmaterial skulle finnas
• → Kräver alltid tillstånd från NTM-centralen, ansöks med blankett 9C eller Touko

4. Eget utsäde
8.4.2022

1. Förökningsmaterial, ekologiskt producerat
• Kolla utbudet från förökningsmaterialregistret
‒

Ruokavirasto.fi → odlare → ekologiska gårdar → produktionsinsatser → ekologiskt producerat
frön och plantor → förökningsmaterialregister

‒

Välj försäljare/produkter från listan och gör en beställning, meddela i samband med
beställningen att du är eko-odlare

• Verifiera anskaffningstidpunkten genom att spara en kopia på
förökningsmaterialregistret samt orderbekräftelse/faktura i samband
med beställningen
• Garantibevis som visar förökningsmaterialets ursprung
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2. Förökningsmaterial, allmänt tillstånd
• Ifall du inte hittar ekologiskt producerat utsäde av den art du vill ha,
kontrollera ifall grödan finns med på Livsmedelsverkets ”allmänt
tillstånd” register
‒

Allmänna tillståndet bör vara i kraft då förökningsmaterialet skaffas (eller tidpunkten för sådd
om det handlar om eget utsäde)

• Verifiera anskaffningstidpunkten genom att spara en kopia på ”allmänt
tillstånd”-registret samt orderbekräftelse/faktura i samband med
beställningen
• Garantibevis som visar förökningsmaterialets ursprung
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3. Förökningsmaterial, undantagslov för
konventiellt producerat förökningsmaterial
• Ifall det finns ekologiskt producerat utsäde, men du ändå behöver
t.ex. en viss sort som endast finns konventionellt producerad, behöver
du ett partispecifikt tillstånd som NTM-centralen beviljar
‒

Tillståndet är aktörrspecifikt och tidsbundet, för en växtperiod åt gången

‒

Om det finns ”överårigt” konventionellt utsäde som beviljats undantagslov, bör undantagslovet
förnyas inför varje ny växtperiod

‒

Bör motiveras med t.ex. odlingstekniska eller livsmedelstekniska orsaker

• Undantagslovet ansöks med ekokontrollblankett 9C som skickas in till
NTM-centralen eller via Touko e-tjänsten
• https://touko.ruokavirasto.fi/login
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Fröblandningar med både eko- och konv. komponenter
• OBS! Det behövs alltid ett tillstånd (antingen allmänt eller
partispecifikt) för alla konventionella komponenter i en fröblanding
‒

Kravet gäller även små mängder!

8.4.2022

4. Förökningsmaterial, eget ekoutsäde
• Skiftesvisa anteckningar och lagerbokföring fungerar som verifikat för
eget utsäde
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4. Förökningsmaterial, eget utsäde i
omläggninsskedet OBS! Nytt för år 2022
• Skörden år 2022 från ett OML1 skifte är konventionellt

• OML1 skörd kan inte användas som eget utsäde utan ett
partispecifikt eller allmänt tillstånd
• Ifall du har OML1 skörd från år 2021 eller tidigare kan du använda det
som eget utsäde i år utan extra utgärder
• Observera att OML1 skörd från olika år bör hållas i sär
‒

t.ex. Om du råkar ha OML1 skiften både 2021 och 2022

• OML2 skörd klassas som omläggningsprodukt och kan fritt användas
som eget utsäde
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Små ändringar i undantag för användning av
konventionellt förökningsmaterial
• Målet med den nya EU-förordningen är att konventionellt producerat
utsäde inte längre används på ekologiska gårdar år 2036
‒

Fram till dess kan ekogårdar använda konventionellt utsäde antingen med partispecifikt eller
så kallat allmänt tillstånd, om ett ekologiskt alternativ inte finns att tillgå
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Små ändringar i undantag för användning av
konventionellt förökningsmaterial
• Den partispecifika tillståndspraxisen som NTM-centralen beviljar
jordbrukaren ändras inte
• Den allmänna tillståndspraxisen kvarstår, men det kommer två
ändringar i tillämpningen av den:
‒

en s.k. nationell förteckning och

‒

insamling av uppgifter om konventionellt utsäde som använts med allmänt tillstånd
(tillvägagångssättet har för tillfället inte ännu bestämts, eventuellt i samband med
kontrollbesök elektroniskt eller på papper)
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Konventionellt stamutsäde
• Användning av konventionellt stamutsäde i certifierad
utsädesproduktion kräver alltid allmänt tillstånd eller undantagslov!
• Inte längre möjligt att använda icke-ekogodkända betningsmedel
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Nationell förteckning
• En nationell förteckning görs årligen upp, över de arter och sorter som
anses vara tillräckligt tillgängliga på den finska marknaden som
ekologiska produkter eller produkter i omläggningsskede för den
kommande odlingssäsongen.
‒

Undantagslov kan inte beviljas för konventionellt utsäde av arter och sorter som upptagits i den
nationella förteckningen.

‒

Förutom om användningen av utsädet är kopplad till följande ändamål: forskning, småskaligt
fältförsök, skydd av sorter eller produktinnovation.

• Ifall det inte finns något eko alternativ på marknaden → allmänt tillstånd
• Det nya systemet tas gradvis i bruk under 2022-2023 och utvecklas
med hjälp av intressenter
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Första nationella förteckningen 2022, exempel:
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Ändringar i förpackningsmärkningar för
fröblandningar
• Fröblandningar som innehåller minst 70 % ekologiska komponenter
kan ha märkningen ”Ekologiskt producerad”
• Alla konventionella komponenter i blandingen behöver ändå ett skilt
tillstånd, trots att det står eko på förpackningen!
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Nya krav på ekologiskt producerat utsäde
1.1.2022
• I den nya lagstiftningen finns separata krav på omläggningstiden för
förökningsmaterial i eko- och omläggningsskedet.
• Tumregel: Kraven på omläggningstiden för eko-förökningsmaterial är
desamma som för livsmedel och foder.
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Minimiomläggningstider för EKO-producerat
förökningsmaterial enligt växtart och växtprodukt
‒

Samma krav gäller både för eget utsäde och certifierad produktion av ekologiskt utsäde

• Ekoproduktionsvillkoren för ett jordbruksskifte bör ha följts åtminstone:
• 24 månader innan sådd:
‒

ettåriga växtarter (t.ex. spannmål)

‒

tvååriga växtarter (t.ex. kummin)

• 24 månader innan skörd:
‒

vid fröproduktion av vallväxter (t.ex. klöver och timotej)

• 36 månader innan den första skörden eller skörd av växtlighet som
används som förökningsmaterial
‒

fleråriga växtarter (t.ex. rotsticklingar från jordgubbar eller äppelskott)
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Produktion av förökningsmaterial som produkt i
omläggningsskedet
• Skiftets omläggningstid vid produktionen av eget utsäde bör vara minst
12 månader innan skörd.
‒

Samma 12 månaders omläggningstidskrav gäller alla andra växtarter, alltså alla ettåriga-,
fleråriga- och vallväxtarter.

• Frön från skiften i OML2-stadiet är alltså normalt frön i
omläggningsskedet
‒

Kan användas som eget utsäde

• OML1-skörden som bärgats under växtperioden 2022 är konventionell,
dvs. den kan inte användas ens som eget utsäde i ekologisk
produktion utan allmänt eller partispecifikt tillstånd.
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Omläggningstid

Förkortning av omläggningstid
• Den nya EU-förordningen innehåller betydande skärpningar av
nuvarande praxis
• För att förkorta omläggningsskedet finns det olika förfaranden för
"stödkontrollerad areal" och "annan ekoduglig areal".
‒

”Stödkontrollerad areal” innebär att skiftet har ingått i det programbaserade stödsystemet
(miljö- och kompensationsersättning). Som bevis på att kraven uppfylls räcker det vanligtvis
med skifteskort

‒

För ”annan ekoduglig areal” (t.ex. naturbeten, skog) är uppfyllandet av kraven en process i
flera steg som alltid förutsätter ett besök på plats innan NTM-centralen godkänner
förkortningen av omläggningstiden
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Stödkontrollerad areal
• Gäller skiften som har varit stödberättigade (miljöersättning och
kompensationsersättning) och där inga i eko-odling förbjudna
produktionsinsatser har använts
• Verifieras med hjälp av skifteskorten
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Övrig ekoduglig areal
• T.ex. nyröjningar, naturbeten, skogsmark etc. som inte omfattas av
miljö- eller kompensationsersättningen
• För att godkänna en full förkortningstid av omläggningstiden, ska
aktören bifoga handlingar till ansökan som visar att områdena inte
behandlats med ämnen som är förbjudna inom ekologisk odling på
minst tre år
• I fråga om icke stödkontrollerad areal tillämpas förfarandet för
förhandsgodkännande i flera steg
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Innehållet i förfarandet för
förhandsgodkännande
• Riskanalys: Före förhandskontrollen hos aktören bedömer NTMcentralen om det behövs en restsubstansundersökning
• Förhandskontroll: Kontroll på plats innan NTM-centralen fastställer
förkortandet av omläggningstiden

• Beslut: NTM-centralen avgör förkortningen av omläggningstiden på
basis av ansöknings-, kontroll- och eventuella analysuppgifter
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Att beakta när man ansöker om förkortning av
omläggningsskede för "annan ekoareal”
• Ansökan om förkortning av omläggningsskedet som förutsätter
förhandskontroll hos aktören ska lämnas in i god tid (enligt riktlinjerna
minst fyra månader före den planerade skörden)
‒

I samband med förhandskontrollen är det också möjligt att under samma besök göra
produktionskontroller, vilket kan minska besvär och kostnader

‒

Ett dokumentbevis som visar att områdena inte har behandlats med ämnen som är förbjudna
inom ekologisk odling på minst tre år kan sammanställas från olika informationskällor (planer,
odlingsanteckningar, utlåtande av skogsvårdsföreningen osv.)

• Ansöks med blankett 9D
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Ekohusdjursproduktion

Nytt för ekohusdjursproduktionen
• Anskaffning av alla konventionella avelsdjur blir tillståndspliktigt,
inklusive avelstjurar
‒

Anskaffning av djur av ursprungsraser kräver inget tillstånd och de kan vara ungdjur eller djur
som har fått avkomma

• Ett ekodjurregister tas i bruk och upprätthålls av Livsmedelsverket,
där aktören avgiftsfritt kan anmäla ekologiska avelsdjur som är till salu
‒

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/ekologiska-gardar/ekologisk-animalieproduktion/registerover-ekologiska-djur/
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Husdjur forts.
• Tillstånd för avhorning ska ansökas på nytt av NTM-centralen från och
med i år
• Undantaget för slutgödning av nötkreatur inomhus under
betesperioden tar slut
‒

(slutgödningsfasen; nötkreaturen har kunnat hållas inomhus högst 1/5 av djurets livstid och
allra högst tre månader). Observera detta när du planerar betesgång för nötkreatur sommaren
2022!
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Husdjur forts.
• Karenstiden för läkemedel är fördubblad till minst 48 timmar.
OBS! En eventuell tolkning från kommissionen på kommande
• Foderstaten kan innehålla i genomsnitt högst 25 % OML2-foder
(30 % fram till 31.12.2021).
‒ För övrigt förblir anvisningarna för foder under omläggningsskedet (OML1 och
OML2) oförändrade.
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Husdjur forts.
• På svin- och fjäderfägårdar ska självförsörjningsgraden i fråga om
foder vara minst 30 % (till 31.12.2021 20 %).
• På svin- och fjäderfägårdar är användningen av konventionellt
proteinfoder begränsad till smågrisar som väger mindre än 35 kg och
till unga fjäderfän. Användningen av konventionellt proteinfoder kräver
tillstånd som söks av Livsmedelsverket.
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Husdjur forts.
• Tillståndet att skaffa konventionella unghöns för ekologisk produktion
upphörde 31.12.2021. Undantaget för anskaffning av konventionella
dagsgamla kycklingar som är yngre än tre dagar fortsätter.

• Fjäderfä, många förändringar kommer att ske. Nya djurarter och
åldersgrupper, produktionsvillkor för bl.a. moderfåglar och unghöns av
arten Gallus gallus.
‒

Preciseringar av produktionsvillkoren i fråga om bl.a. byggnadernas mellanväggar, terrasser,
passageluckor, utomhusområden och hönsstall i våningar. Övergångsperioder för dessa
ändringar
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Övrigt nytt och aktuellt

Extra ekokontroll
• Görs utan förhandsanmälan (anmälningspraxisen ändrades 2018)
‒

I praktiken anmälning max. 24h på förhand p.g.a covid19-pandemin

• Ändringen grundar sig på en bedömning som Europeiska
kommissionen gjorde i Finland år 2014.

• I huvudsak utgående från riskbedömningen
• 20% av djurgårdarna + cirka 2,5% övriga (dvs. ”växtodlingsgårdarna")
• Avgiftsfri

• Utförs vanligtvis på vårvintern/utanför växtsäsongen
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Vanligaste bristerna i ekokontrollen i Nyland 2021
• Växtföljd
‒

krav på 30% baljväxter

‒

Spannmål eller trindsäd mer än 3 år i rad

• Ekoplanen har inte uppdaterats

• Brister i lagerbokföring
‒

Händelser eller verifikat som saknas

• Mängden avvikelser har i helhet hållits på samma nivå åren 2018 2021 för både djur- och växtproduktionens del
‒

Inom växtproduktionen 2021 förekom ca 9% avvikelser (ca 7% år 2020)

‒

Inom djurproduktionen 2021 förekom ca 11% avvikelser (ca 10% år 2020)
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Ny ekoförordning 2022
• Trädde i kraft 1.1.2022

• Information om ändringar allteftersom kommissionens verkställighet
blir klar
‒

Följ med Livsmedelsverkets webbsidor och ”Ändringar i ekoproduktionens regler 2022” som
uppdateras an efter

‒

Eventuell möjlighet att förlänga intervallet av fysiska produktionskontroller till 24 månader på
gårdar med låg riskfaktor
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Ändringar gällande växtproduktion
• Skärpta förfaranden vid förkortning av omläggningstider
• Växthusproduktion
‒

Obligatoriskt att odla så att rotsystemet har kontakt med marken och att ha växtföljd som
bryter monokulturen

‒

Odling på ett begränsat växtunderlag (d.v.s ingen kontakt med marken) kan fortsätta till
31.12.2030 i den omfattning som existerat före 28.6.2017

‒

För nya aktörer är det endast tillåtet vid plantuppdrivning och när det gäller växter som säljs i
kruka (örter)

8.4.2022

Markvård och växtföljd i ekologisk odling
• Inga ändringar i grundlinjerna, men målet är att göra anvisningarna
tydligare.
‒

De viktigaste ändringarna i EU-förordningen, dvs. tydliga minimikrav på hur ”markens fertilitet
och biologiska aktivitet ska upprätthållas och förbättras”

• Odling av ”avsalugrödor”: Växtföljden bör innehålla baljväxter
• Vallväxter: Inget krav på växtföljd eller baljväxter
‒

Anvisningarna för beräkning av baljväxter bevaras: successivitet, bottengrödor, ärt/bondböna

‒

Gröngödslingsväxtligheten kan exempelvis vara ett blandat växtbestånd innehållande
baljväxter som inte skördas.
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Fleråriga växter och växthus
• För fleråriga växter finns inget krav på växtföljd, utan det kan ersättas
genom odling av gröngödslingsväxter, baljväxter och andra växter
som främjar mångfalden
‒

T.ex. får markytan i en äppelträdgård inte ständigt vara uppluckrad, dvs. utan växttäcke

‒

Växter mellan raderna av jordgubbsplantor är exempel på växter som främjar mångfalden

• I växthus krävs ingen växtföljd, utan den kan ersättas genom odling
av gröngödslingsväxter, baljväxter och andra växter som främjar
mångfalden
‒

Inom växthusodling ska en separat mångfaldsplan utarbetas, men för tillfället finns det
inga närmare krav på dess innehåll, anvisningarna uppdateras fortfarande
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Slaggkalk inte längre tillåtet
• Slaggkalk är inte längre tillåtet inom ekologisk produktion 1.1.2022
‒

Förteckningen över produktionsinsatser enligt den nya förordningen om ekologisk produktion
2018/848 har utfärdats genom kommissionens genomförandeförordning 2021/1165.

‒

Det innebär att slaggkalk som allmänt används inom stålindustrin i Finland inte längre är tillåtet inom
ekologisk produktion från och med den 1.1.2022.

• Lager som anskaffats före 2022 och som enligt planerna ska spridas
kan användas till slut.
‒

Tolkningar från fall till fall görs av NTM-centralen

‒

Slaggprodukter som inte längre får användas har tagits bort från förteckningen över
ekologiska gödselmedel när den uppdaterades den 31.12.2021. (Senaste version 31.3.2022)

8.4.2022

Ekointyget blir Europeiskt ekocertifikat
• Ekocertifikatet skapas i Traces systemet som upprätthålls av EUkommissionen
• Med ekocertifikatet påvisar man att man hör till ekokontrollen
• I certifikatet beskrivs hurdan verksamhet man har

• En skild bilaga påvisar certifieringen för ett produktparti

8.4.2022

Ekointyget blir Europeiskt ekocertifikat
• De i kraft varande ekointygen hittas fortfarande i Livsmedelsverkets
söktjänst för ekointyg, fram tills alla aktörer har fått ett nytt
ekocertifikat enligt ekoförordningen
‒

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/ekoprodukter/overvakningen/ekoce
rtifikat/

8.4.2022

Elektronisk tillståndsansökan och
Livsmedelsverkets odlarbrev
• Möjlighet att ansöka om tillstånd att använda konventionellt
förökningsmaterial även via den elektroniska Touko-tjänsten
‒

Logga in i tjänsten på adressen: https://touko.ruokavirasto.fi

• Närmare information i Livsmedelsverkets odlarbrev angående:
‒

ändringar i den nya ekoförordningen och närmare anvisningar bl.a. om ekoplanen

‒

lagerbokföringens planering och utförande i enlighet med gårdens behov

‒

OBS! I år är kontrollen av ekoplanen mera ”rådgivande”

8.4.2022

Tack!
Tag kontakt:
uudely.luomu@ely-keskus.fi
Tobias Bruce
050 396 3464
tobias.bruce@ely-keskus.fi
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