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Syftet med produktionskontrollen(ekokontrollen) 
är att:
• Övervaka så att konsumenten kan lita på ekoproduktionen och ekoprodukter

• Att produktionskraven följs säkerställs genom att produktionsförhållanden 

och processer granskas; 

GRANSKNINGEN OMFATTAR:

• Gårdens jordbruksskiften samt produktionsutrymmen

• (lager, utrymmen där man hanterar ekoprodukter, att ekoprodukterna förvaras åtskilt och väl 

märkta, djurstallar osv)

• Handlingar

• (skiftesvisa anteckningar, lagerbokföring, kvitton, journalföring djur)

• Odlingsinsatser/foder och produktionsförhållanden



Produktionskontrollen:

Vad kontrollerar ekoinspektören?

• Ekoinspektören kontrollerar att aktören följer villkoren för 

ekoproduktion. 

• De andra lagstadgade villkoren som gäller till exempel jordbruksstöd 

eller livsmedelssäkerhet hör inte till ekoinspektörens område. 

• Men stor brister bör anmälas vidare, skyldighet (!)

• Villkoren för ekoproduktion måste följas för att ekoersättningen ska 

kunna betalas (tvärvillkoren ligger som grund för ekoproduktion)



Produktionskontrollen:
Granskningen utförs av en inspektör(ekogranskare) som auktoriserats av Livsmedelsverket

Granskaren ringer till gården innan granskningstillfället och bokar tid

• En del oanmälda granskningar, extra-granskningar (icke avgiftsbelagd)

Eventuella avvikelser:

• När avvikelsen är ringa (lindrig, liten), ges en anvisning om korrigerande åtgärd i 
produktionskontrollrapporten.

• Anmärkning, granskas vid följande ekokontroll

• Uppmaning, inte så allvarligt som ett marknadsföringsförbud, skall korrigeras inom en 
viss tid. Uppföljning, kan innebära nya ekogranskningar = avgiftsbelagd

• Ifall det är fråga om allvarligare förseelser gör NTM-centralen ett skilt beslut i ärendet, 
och detta kan innebära att påföljderna blir att eko- produkternas försäljning begränsas 
eller ger påföljder på ekostöd (marknadsföringsförbud för produktpartiet eller 
produktionen, en tidsbestämd avstängning av aktören)



Produktionskontroll och ekointyg
• Vid det första granskningstillfället (begynnelsegranskning) som i regel sker inom 6 veckor 

från anmälan till ekokontrollen, utreds gårdens förutsättningar att uppfylla 
produktionsvillkoren; åkrarnas tidigare användning, byggnader(djur) samt ekoplanens 
innehåll kollas.

• Efter begynnelsegranskningen granskas alla ekogårdar minst en gång per kalenderår/en 
gång vartannat år 

• När gården uppfyller villkoren för ekologisk produktion får aktören ett ekointyg (certifikat) 
som bevis på att aktören och gården uppfyller kraven för ekologisk produktion.

• Från och med den 1 januari 2022 kommer ekointyget att kallas ekocertifikat. Ekocertifikatet skapas i TracesNT-
systemet(inte ännu i bruk), som upprätthålls av kommissionen. För nu gällande ekointyg fungerar 
Livsmedelsverkets nationella söktjänst, tills alla har fått ett ekocertifikat i enlighet med den nya förordningen.

• När aktören har ett giltigt ekocertifikat har hen 
rätt att sälja sina ekologiskt producerade 
produkter med märkningar som hänvisar 
till ekologisk produktion



Ekokontrollens genomförande

• Inspektören tar kontakt och kommer överens om tidpunkt för kontrollen 
(förutom oanmälda granskningar som för tillfället anmäls max 24 h innan 
granskningen äger rum)

Kontrollen genomförs ofta på följande sätt:

1. Granskning av dokument

2. Granskning av åkrar och produktionsutrymmen

3. Färdigställande av produktionskontrollberättelsen

4. Aktören skriver under genast eller elektroniskt

• Vid kontrollen får t.ex. en rådgivare vara närvarande

• Inspektören skickar in produktionskontrollberättelsen till 
NTM-centralen, där beslut fattas 
(Inspektören gör inga beslut!)



Ekogranskningens underskrift elektroniskt - Luova

• Efter ekogranskningen kommer en sammanfattning att skickas till er e-post

• I slutet av meddelandet finns en länk som man öppnar för att 
bekräfta(underteckna) rapporten

• Bekräftelsen ska göras inom 24 timmar - ibland tekniska problem…

• Vid behov skickar ekogranskaren en ny bekräftelseförfrågan



Var förberedd – bekanta dig med ändringar

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


Anvisningar för ekoproduktion:

EU:s nya ekoförordning 
trädde i kraft 1.1.2022 !





Förbered dig för granskningen

• Gjorda anteckningar och kvitton gör det möjligt att spåra produkterna till gården, skiftet eller från 

gården

• Allt man planerat och genomfört ska basera sig på dokumentation 

• Kan också vara elektronisk !

• Lagerbokföringen ska innehålla förnödenhets- och produktionsströmmarna till och från gården 

samt aktuell lagerstatus - lagerbalanser 

• I de skiftesvisa anteckningarna bokförs odlingsinsatser, produktionsåtgärder, eventuella 

observationer av skadegörare och skördemängd (även om sålts på strå ! ) 

• Transport och försäljning av ekoprodukter

• Information om givet produktparti: modell   ”överensstämmelseförsäkran”

• Transportens dokumentation: fraktsedel, forsedel osv. 

• Kombination av dessa (till exempel spannmålspass)



Förbered dig för granskningen

• Spara dokument som behövs till ”ekomappen”

• Kvitton (kopior), forsedlar, beställningsbekräftelser, utsädets garantibevis, 
kopior på spannmålspass/överensstämmelseförsäkran

• Fotografier på säckar, mineralämbar etc

• Uppdatera ekoplanen/djurskötselplanen och lagerbokföringen så de är 
aktuella!

• Aktuella djurförteckningar

• Eventuella utredningar avtal och 
tillstånd 
(t.ex. utredning över 
produktionens extensitet på den 
gödselöverlåtande gården (stallgödsel), 
avtal om hyra och 
underentreprenad, tillstånd att 
använda konventionellt föröknings-
material, tillstånd i samband med 
djurproduktionen)



Lagerbokföring 
– fri uppställning, så länge utomstående får klarhet
– Balansräkning! Excel-mall, mobilapplikation, molntjänst…



Mall för lagerbokföring
Projekten Luomumpi Varsinais-Suomi och Luomuisa Satakunta har tillsammans publicerat en mall som är planerad för 

ekogårdars lagerbokföring. Mallen samt instruktionsfilmen finns nu även på svenska.

Länk till mallen: https://luomumpivs.livia.fi/2021/08/30/mall-for-

lagerbokforing/?fbclid=IwAR065QiOAMXoKluoM00iMr5B7mF6jFpEkzC9eTwbmadjShjFhshOI2LZP0c

https://luomumpivs.livia.fi/2021/08/30/mall-for-lagerbokforing/?fbclid=IwAR065QiOAMXoKluoM00iMr5B7mF6jFpEkzC9eTwbmadjShjFhshOI2LZP0c




Distansgranskningar på ekogårdar under pandemin.
2022 utförs granskningarna på plats !

• goda erfarenheter från både granskare och gårdar 

• förberedelser viktiga 

• utmaning att leverera material elektroniskt (mer ”jobb” för gårdsfolket)

• Kanske i framtiden en del av granskningen (lagerbokföringen?) som 

förarbete/distanskontroll ?!

• Hittills årlig ekogranskning – nya ekoförordningen medger att 

”lågriskgårdar” kan granskas vartannat år (djurgård inte lågriskgård -

åtminstone inte i det första skedet...)





1. Skiftesvisa anteckningar, eller bokföring, 2. Markens skick eller växtföljd, 
3. Användning av konv. utsäde utan lov, 4. Brister i ekoplanen

Avvikelser, statistik





Djurgårdar kräver extra noggrannhet



Råd 2020 - mångsidig rådgivning 
som utvecklar gården!

Råd 2020 – systemet för jordbruksrådgivning är en 
del av programmet för utveckling av landsbygden i 

Fastlandsfinland 2014-2020 och bygger på 
Europaparlamentets förordning om stöd för 

landsbygdsutveckling.
- Är ett EU delfinansierat stöd, jordbrukaren betalar 
endast mervärdesskattens andel av rådgivningen.



Vi erbjuder alla tjänster inom Råd 2020 
– finns 8 moduler

Varje gård har 15 000 euro till sitt förfogande. Gården betalar bara momsdelen, som är avdragbar i bokföringen !



Exempel på tjänster som kan utföras genom RÅD 2020:

• Kartläggning och handledning före/under övergång till 
ekoproduktion

• Rådgivningsbesök före ekogranskningen, ”pappren iskick”

• Ekomappen

• Ekoplan(verksamhetsbeskrivning)

• En grundplan för växtföljden 

• Växtskydd i ekoodlingen

• Kartläggning av riskerna med eko

• Skötselplan för djuren

• En plan för foderproduktion, budget för foderkostnader

• Stödplanering, växtföljdsplanens ekonomiska utfall

• Gårdsbesök under växtsäongen: Kontroll av växtligheten, ogräs 
och jordmånens kvalitet etc

Utveckla din ekogård med Råd 2020



Utveckla din ekogård med Råd 2020

• Rådgivning på gården, kontoret eller på distans (telefon/MS 
Teams)
• speciellt under coronatider lämpligt att utföra rådgivningen på

distans

Kontrollera ALLTID först att
ekoplanen motsvarar
nuläget på gården
→ Nya ekoförordningen
förutsätter att alla 
uppdaterar ekoplanen
under 2022

Alla med ett gårdssignum kan ta hjälp via Råd2020, man 
behöver inte söka andra jordbruksstöd !



Gratis rådgivning – hur går det till i praktiken?

• Kontakta en Råd 2020-rådgivare och boka ett besök till din gård. 
Rådgivarregister med kontaktuppgifter finns på Livsmedelsverkets 
hemsida; https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-
finansiering/jordbruksradgivning-rad-2020/ 

• Råd 2020-rådgivaren gör en medelreservering (med gårdssignum) via 
Hyrrä (Livsmedelsverkets webb-tjänst)

• Rådgivningsbesöket genomförs enligt planer och överenskomna åtgärder 
antecknas

• Råd 2020-rådgivaren redovisar rådgivnings- och resekostnader till 
Livsmedelsverket

• Jordbrukaren får endaste moms-räkningen från 
ProAgria/Lantbrukssällskapet

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/jordbruksradgivning-rad-2020/


http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/sv

Finns ca 800 Råd 2020-rådgivare i Finland

http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/sv


Val av rådgivare; enkelt genom 
begränsning av sökresultaten



EkoNu’s resursbank: ”Bli ekoproducent”

• Är du intresserad av ekologisk produktion?
– Då har du kommit rätt!

På EkoNu’s hemsida samlar vi under fliken Bli ekoproducent nyttig info för er 
som funderar på en omläggning till ekologisk produktion, eller söker mer 

information om ekoproduktion.
=> http://www.ekonu.fi/bli-ekoproducent/

EkoNu’s Youtube-kanal:
=> https://www.youtube.com/channel/UC5TzkSBvGlZPg1H0TpRzl_A

http://www.ekonu.fi/bli-ekoproducent/
https://www.youtube.com/channel/UC5TzkSBvGlZPg1H0TpRzl_A


EkoNu har tillsammans med NSL ekologiska 
sort- och demoförsök

Nu 10-års försöksresultat !
Mer info på: www.ekonu.fi/category/ekosortforsok/ 

https://www.ekonu.fi/category/ekosortforsok/


Tack!

Elisabetsgatan 21B 8

00170 Helsingfors

Kansli/växel: 09-1351244

e-post: info@nsl.fi

www.nsl.fi


