Ekolivsmedlens
ursprung går att spåra
Evira granskar årligen de företag som tillverkar och säljer ekologiska livsmedel.
Under åren 2018–2019 granskar man särskilt att de ekologiska livsmedlen är spårbara.

Förbered dej för ekogranskningen genom att se till att
 de ekologiska livsmedlen och råvarorna är spårbara
 du har dokumenterat det som krävs
 dokumenten finns till hands.

Så här fungerar spårbarheten i ditt företag
 Kravet på spårbarhet ”ett steg framåt och ett steg bakåt” måste fungera.
 Livsmedlens spårbarhet bygger på skriftlig dokumentation. Gör därför tydliga

anteckningar. Det ska också framgå vem som har gjort anteckningen.
 Då du köper ekolivsmedel av ett annat företag ska du i samband med köpet be om en
kopia av säljarens gällande ekointyg och förvara det på papper eller elektroniskt.
En finländsk säljares ekointyg kan också alternativt kontrolleras via Eviras hemsida.
Då räcker det att du antecknar datum då kontrollen gjorts.
 Då du tar emot ekologiska livsmedel ska du kontrollera att uppgifterna på
förpackningarna och i de dokument som medföljer motsvarar varandra.
Kontrollera åtminstone
 företagets och produktens namn
 partinummer och
 tillsynsmyndighetens kodnummer.
Den här kontrollen ska du också anteckna i bokföringen
 Anteckna
 partinummer på alla råvaror som använts i tillverkningen av ekologiska
livsmedel
 råvaror som finns i lagret och deras mängder
 råvaror som använts i tillverkningen och deras mängder
 allt svinn som uppkommit i verksamheten, t.ex. ekologiska livsmedel
som har använts för tillverkning av konventionella livsmedel.
 Dina recept ska vara uppdaterade och ska motsvara de livsmedel som tillverkas.
 Tillsynsmyndigheten granskar alla ekoprodukter som företaget skaffat, lagrar,
tillverkar och säljer. Granskningens görs för att se att inkommande varor och utgående
produkter är i balans. Avstämningen ska stämma och all information ska framgå av
bokföringen. Bokföringen ska vara uppdaterad.

Tips

Mer information finns i anvisningarna för ekologisk produktion: https://www.evira.fi/sv/ekoanvisningar
Fråga mera om ekotillsynen via e-post luomuelintarvike@evira.fi.
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■■ Testa själv ibland hur spårbarheten fungerar i ditt företag. Gör egna interna revisioner.
■■ Du hittar ekointygen via Eviras ekosöktjänst: https://www.evira.fi/sv/ekosoktjansten
De går att spara och skriva ut, men det räcker med en anteckning om datum då de kontrollerats.

