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Ekokontrollen
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 Typ av certifieringssystem

 Livsmedelsverket (produktionsvillkoren)

 Administreras av NTM-centralerna

(Frågor om ekocertifiering  kontakta NTM-centralen)

 Årliga produktionskontroller

- Utförs av en person med fullmakt från Livsmedelsverket

- Kontrolleras: ekologiska skogsområdet, lokaler och dokumentation

- Beslut utgående från granskningsprotokollen fattas av NTM-centralen

 Ekointyg (bevis att produkterna uppfyller ekokraven) 



Villkor
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 Normal omläggningstid 3år

 Kan ansöka om förkortning av omläggningstiden = ekostatus direkt

- Krav: inga förbjudna insatsmedel använts tre senaste åren

(t.ex. gödselmedel, urea och glyfosat)

 Till ansökan bifogas intyg från t.ex. skogscentralen

 Kan certifiera hel fastighet/delar av fastighet

 Tillåtet att ta bort områden/foga till nya områden

 Skyddsavstånd: 10-100m

t.ex.  100m huvudvägar, 10-50m mindre vägar och 10m åkrar)

(Oklart ännu: skogsplantering med konv. plantor, omläggningstid?)



Villkor forts…
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 Ekoplan (beskrivning av verksamheten)

 Årsplan/Produktionsplan skall lämnas till NTM-centralen

(årligen)

 Lagerbokföring

 Bokföra försäljning/inköp och åtgärder

(vidareförädling av produkter kan kräva anslutning till

ekolivsmedelskontrollen) 

Områden för produktion av sprängticka/lackticka

- Kan ekocertifiera områdena senare t.ex. året före skörd



Ekokontrollen: avgifter
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 Registreringsavgift (endast första året) 110€

Årliga kostnader för granskningsbesök

 Grundavgift 140€

 Timtaxa 91€/h 



Befintlig ekogård
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 Ansöker om anslutning av ”ny produktionsinriktning”

 Årliga kontrollen utförs samtidigt som övriga ekokontroller

 Endast timtaxa debiteras

 Egen ekoplan bokföring mm.

 Inkluderas till befintligt ekointyg

 Fördel: eget ekointyg = kan själv sälja produkterna vidare



Skogsägare
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 Skogsägaren ansluter sig till ekokontrollen

 Årliga granskningar

 Egen ekoplan bokföring mm.

 Normal avgift

 Får eget ekointyg

 Fördel: eget ekointyg = kan själv sälja produkterna vidare



Disponent
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 Disponenten ansluts till ekokontrollen (står för kostnaderna)

 Kan vara t.ex. företag eller sammanslutning

 Skogsägarna gör avtal med disponenten

 Disponenten sköter om ”byråkratin” (ekocertifieringen)

 Är skyldig att ordna nödvändig skolning åt ”leverantörerna”

 Disponent kan även fungera som uppköpare

 disponenten skall då även anslutas till ekolivsmedelskontrollen

(Livsmedelsverket)

 Nackdel? Skogsägarna har inget eget ekointyg och försäljning skall

då ske via disponenten (om produkten skall klassas som eko) 



Framtiden?
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 Skall enskilda skogsägare ansluta sig till ekokontrollen?

- Produktionens omfattning/skogsägare?

- Hur ofta försäljningar?

- Kostnadseffektivt system?

- Försäljningskanaler?

Disponentmodellen?
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TACK FÖR VISAT INTRESSE!

Österbottens NTM-central

Tomas Räfså 

tfn. 050 31 28 624

tomas.rafsa@ely-keskus.fi
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