
Vad är ekologiskt?
DEFINITION OCH MÄRKNING AV 

EKOLOGISK PRODUKTION OCH PRODUKTER



För djurens skull
Hörnstenen i ekologisk produktion är 

djurens artspecifika beteende och välbe-

finnande. Djuren mår bra när de har gott 

om utrymme och kan röra sig fritt på de 

ekologiska gårdarna. Alla ekodjur vistas 

ute åtminstone under sommaren. Djuren 

äter endast ekologiskt foder som till stor 

del består av bete och grovfoder, alltså 

gräs i olika former. Man strävar till att 

sköta sjukdomar och skador preventivt 

utan antibiotika och då mediciner används 

är karenstiden för kött, mjölk och ägg två 

gånger längre. 

Ekologisk produktion
Ekologisk produktion är en certifierad produktion, vilket betyder att 

produkten och produktionsmetoderna övervakas.  I Finland sker 

övervakningen statligt via livsmedelssäkerhetsverket Evira. På Eviras 

webbplats (www.evira.fi) finns det information om vad ekologisk 

produktion är. Man kan certifiera växt-, djur- och även skogsproduktion. 

Ur lagstiftarens och övervakarens synvinkel så är allt som inte är 

ekologiskt certifierat konventionell odling.

För framtidens skull
Ekologisk mat produceras med naturenli-

ga metoder utan kemiska bekämpnings-

medel, utan tillsatt konstgödsel och utan 

GMO (=genetisk modifierad organism) 

grödor eller foder. Ogräs förebyggs genom 

varierad växtföljd, odling av bottengrödor 

och omsorgsfull jordbearbetning. Man 

satsar på en effektiv näringscirkulation, 

på att bygga upp och bibehålla markens 

humus och att vårda den biologiska mång-

falden. Att ta hand om miljön gynnar både 

odlaren, de kommande generationerna 

och naturen. 

För renhetens och smakens skull
Målet för ekoproduktionen är att produc-

era ren mat och bevara jordmånen livsk-

raftig. Den ekologiska maten ska vara 

framställd på ett så naturligt sätt som 

möjligt. Det gäller inte bara odlingen utan 

också förädlingen. I framställningen av 

ekoprodukter tillåts bara ett fåtal nöd-

vändiga tillsatser, och dessa är naturliga. 

Exempelvis syntetiska färgämnen och 

sötningsmedel är förbjudna i förädling av 

ekoprodukter. Genom att välja ekologiskt 

väljer du ett renare alternativ. 



Ekologisk märkning 
De obligatoriska märkningarna på eko-

produkter upplyser konsumenterna om att 

företagaren har producerat eller framställt 

produkten enligt produktionsbestämmel-

serna och att företagarens verksamhet är 

övervakad. På så sätt kan ekoprodukter-

na spåras i produktionen, framställningen 

och distributionen.

Europalövet 
Europalövet är ett obligatoriskt ekomärke 

på alla förpackade ekologiska livsmedel 

som framställts inom EU. I samband med 

Europalövet ska man alltid också uppge 

kodnumret för den myndighet som ans-

varar för aktörens ekokontroll, samt up-

pgifter om produktionsland för de jord-

bruksrelaterade ingredienser som ingår 

i produkten. Ekohänvisningar och EU:s 

ekologotyp Europalövet får användas vid 

märkningar endast om aktören hör till 

övervakningssystemet. 

Hur känner man igen ekoprodukter?
Ekomärkningen på förpackningar vittnar om att förädlaren omfattas 

av ekoövervakningen och att den ekologiska produkten därmed är 

kontrollerad. Vidare berättar märkningen också var produkten har 

tillverkats och var produktens råvaror har producerats. 

Luomu 

Märket Luomu – kontrollerad ekopro-

duktion – dvs. solmärket är Finlands eget 

nationella ekomärke som ägs av jord- och 

skogsbruksministeriet. Produkten ska 

uppfylla kraven i EU:s ekoförordning, men 

det är inte ett märke för enbart inhemska 

råvaror eller inhemsk produktion. Evira 

beviljar rätten att använda märket. 

Nyckelpigemärket 
Nyckelpigemärket är ett ekomärke för fin-

ländska ekoprodukter. Märket beviljas och 

administreras av Luomuliitto (Förbundet 

för ekologisk produktion). På märket kan 

man också ange var produkten har pro-

ducerats.



YA! Yrkesakademin i Österbotten är huvudgenomförare av projekt 

”EkoNu!-För ekobranschen i Svenskfinland”, vars syfte är att 

inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i 

den ekologiska livsmedelskedjan.  Andra målsättningar är också att höja 

kompetensen hos målgruppen och skapa samarbetsnätverk till stöd för 

utvecklingen av den ekologiska branschen.

Finansieringen kommer från Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling via NTM-centralerna i Österbotten, Nyland 

och Egentliga Finland.  

www.ekonu.fi

Källa och för mer information:

www.evira.fi 

www.proluomu.fi 

www.luomuliitto.fi 

www.luomuailmanmuuta.fi 

www.luomuinstituutti.fi

www.äktasmak.fi


