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Granskningsåret 2017 

 Granskning året runt

-nya aktörer

 Provtagning

 Undantagslov

 Avvikleser

-påföljder: beslut om marknadsföringsförbud
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Granskning året runt

 Under våren minst 20% av gårdarna, också de nya 

ekoförbindelsegårdarna före 15.6. 

- så som förut så sker de flesta granskningar under

sommaren

- de sk. vintergranskningarna minst  20% 

 Vårens faktureringen baserar sig på fjolårets åkerareal

 Dokument utredning (?) = Ekointyg

 (Asiakirjaselvitys = Luomutodistus)
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Provtagning

 Årligen minst 5 % av ekoaktörer

 Riskbaserad

 Kontroll av att man

 Inte använt förbjudna produtionsinsatser i den ekologiska

produktionen

 Inte markandsfört konventionell produkt som ekoprodukt

 Säkerställt att olika produkter hålls i sär
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Undantagslov: utsädeslov 9 C

 Bör sökas före 1.5 

 Man bör alltid motivera sin ansökan 

 NTM strävar till att göra beslut så fort som möjligt
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Avvikelse

 Avvikelse = vid produktionskontrollen fann man en 

motsägelse mot produktionsvillkoren

 Påföljder kan vara  

 Marknadsföringsförbud, tidsbegränsat eller tills vidare

 Uppmaning att korrigera inom en viss tid

- ny åtgärd

 Anmärkning att korrigera avvikelsen, granskas vid följande

ekokontroll
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Avvikelse 

1. Marknadsföringsförbud

 Alltid skriftligt beslut

 Hörande av jordbrukaren

 Man har inte följt produktionsvillkoren tex:

• bristfälliga dokument

• användning av konventionell utsäde utan att anhållit om

undantagslov: marknadsföringsförbud för skörden

• användning av konventionell foder vid husdjursproduktion: 

marknadsföringsförbud för djur/animalieprodukter
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Avvikelse

2. Uppmaning

 Skriftligt, men inte ett beslut

 Inte så allvarligt som ett marknadsföringsförbud, skall 

korrigeras inom en viss tid

 Uppföljning, kan innebära nya ekogranskningar= 

avgiftsbelagd
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Avvikelse

3. Anmärkning

 Skriftlig

 Granskas vid följande ekokontroll
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Påföljder av avvikelser

 Enligt ekoproduktionskontrollen:

 marknadsföringsförbud-> påföljder på ekoersättningen 

1-5%

 Anmärkning för samma sak två gånger-> påföljder på 

ekoersättningen 1-5%
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Repetition

 Uppdatering av ekoplan

 Gå igenom alla dokument före ekogranskningen så att de 

är uppdaterade

 Uppdatering av anteckningar

 Flödesbokföring i skick, dvs alla produktionsinsatser som

tillförts eller förts ut från gården

 Lageruppgifterna skall vara i skick

 Skiftesanteckningarna skall vara i skick

Eventuella underleverantörsavtal skall vara i skick
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Lisää kuva napsauttamalla kuvaketta

 KIITOS! Eila Strang 050-3952566, eila.strang@ely-keskus.fi
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