ODLARBREV 1/2016
Kontrollavdelningen
Enheten för import-, export- och ekokontroll/Ekosektionen

1 (9)

Datum

Dnr

12.4.2016

2556/0405/2016

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2016

ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Förberedelse inför ekogranskningen
Villkoren för ekoproduktion på webben
Granskningsresultatet kommer som en anmälan - separat beslut om marknadsföringsförbud
Ekointyg för dig själv och varuleverantören fås nu på webben
Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas och Eviras sakkunniga inom eko-produktion

AKTUELLT OM EKOLOGISK VÄXTODLING
1. Register över ekologiskt producerat förökningsmaterial och tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial
 Register över ekologiskt producerat förökningsmaterial
 Eviras beslut om rätten att använda konventionellt utsäde eller vegetativt förökningsmaterial
 Odlarspecifikt undantagstillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial
 Undantagstillstånd för användning av konventionella plantor och konventionellt förökningsmaterial
2. Uppgifterna i lagerbokföringen ska verifieras med verifikat
3. Försäkra dig om att arealer som du fogat till ett basskifte uppfyller kraven för ekoproduktion
4. Webbförteckningar över produktionsinsatser som lämpar sig för ekoproduktion

AKTUELLT OM EKOLOGISK DJURPRODUKTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avhorning och förstörande av hornanlag blev tillståndspliktig inom ekoproduktionen
Fågelinfluensa och fjäderfänas utevistelse
Köp och försäljning av djur
Kontrollera att fodret är lämpligt för ekoproduktion
Spara produktdeklarationen med tanke på granskningar
Läkemedelsbokföring
Tyngdpunkten i djurkontrollen år 2016 är spårbarheten hos köpta/sålda foder
Ekodjur kan endast utnyttja områden som omfattas av ekokontrollen

I pdf-versionen av odlarbrevet kan du öppna länkarna i texten:
http://www.evira.fi/portal/se/om+evira/sakenheter/ekologisk+produktion/aktuellt/
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ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2016
1. Förberedelse inför ekogranskning
Ekogranskningar på gårdarna utförs under hela kalenderåret och en avsevärd del av
granskningarna sker utanför växtperioden.
Före granskningen ska du försäkra dig om att de handlingar som behövs är uppdaterade
och finns tillgängliga:

Ekoplaner (växtproduktion och djurproduktion). Ekoplanen för växtproduktion innehåller bl.a. uppdaterade växtföljds-, gödslings- och växtskyddsplaner samt skifteskartor.
För husdjursproduktionens del ska man se till att planen är tillräckligt detaljerad och innehåller bl.a. eventuella undantagslösningar.

En kopia av stödansökans jordbruksskiftesblankett 102B eller meddelande om registrering





-

Anteckna i vilken fas ekoproduktionen är för alla skiften som ingår i stödansökan,
också t.ex. natur- ochskogsbeten.

-

Använd kod 5 (jordbruksskifte som enligt odlingsplanen ska övergå till ekologisk odling,
men som tills vidare odlas konventionellt) endast för sådana jordbruksskiften som enligt odlingsplanen ska läggas om till ekologisk odling år 2017 eller senare, men som
stödåret 2016 odlas konventionellt.

-

Använd kod 9 (permanent i konventionell odling) endast för sådana åkerskiften som du
inte planerar lägga om till ekologisk odling.

Lagerbokföring med tillhörande balanser och skiftesvisa anteckningar
Aktuella djurförteckningar
Verifikat över produktionsinsatser och produkter som inkommit till och avsänts från
gården, särskilt:
-

inköpsverifikat och garantibevis som påvisar förökningsmaterialets ursprung
varuleverantörens ekointyg
följedokument och överensstämmelseförsäkran eller spannmålspass för mottagna
produkter
ekointyg och överensstämmelseförsäkran i fråga om köpta/sålda djur

i synnerhet ska jordbrukaren försäkra sig om att de skattebokföringsverifikat som
är av betydelse för ekokontrollerna finns tillgängliga vid granskningen
Eventuella utredningar, avtal och tillstånd såsom:
-



-

utredning över produktionsextensitet i fråga om anskaffad stallgödsel (får inte vara
äldre än fem år)
arrende/hyres- och underentreprenadavtal
tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial och andra tillstånd som gäller
den enskilda aktören
tillstånd som gäller djurproduktionen

Både ekogranskarna och NTM-centralernas personal tar produktprov för analys av eventuella ämnen och metoder som är förbjudna i ekoproduktion. Evira har utarbetat en nationell
plan för provtagningen. De prov som enligt planen ska tas, tas vanligen inte i samband
med ekogranskning, utan vid separata besök och med specialverktyg. Det tas också prov
vid mottagningsställena för ekospannmål, där man har automatisk provtagningsapparatur.
Jordbrukaren faktureras inte skilt för analysen av proverna och hon/han får avgiftsfritt ta del
av provresultaten.
Aktören inte kan säga nej till en kontroll och inte heller välja granskare. Granskningstidpunkten kan flyttas till exempel på grund av sjukdomsfall, men jobb på annan ort är ingen
grund för att ändra granskningstidpunkten. För en granskning som inte har kunnat utföras
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på grund av aktören, eller som aktören annullerar mindre än 48 h före den avtalade tidpunkten, uppbärs en avgift om 113,50 euro.
2. Villkoren för ekoproduktion på webben
De centrala minimikraven för ekologisk jordbruksproduktion, anvisningar för tillämpningen
och Eviras tolkningar ingår i Eviras guider:
- Ekologisk produktion 1 – Allmänna villkor och villkor för växtproduktion
- Ekologisk produktion 2 – Villkor för djurproduktion
- Ekologisk produktion 3 – Villkor för livsmedelsproduktion
- Ekologisk produktion 4 – Villkor för biskötsel
Guiderna kan laddas ner på webbadressen: Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion >
Blanketter och anvisningar.
3. Granskningsresultatet ges som en anmälan - separat beslut om marknadsföringsförbud
ELY-centralen ger liksom hittills ekodlaren ett ekointyg efter ekokontrollen, som odlaren
kan använda för att visa att han hör till kontrollen och uppfyller kraven för ekologisk odling.
Ett ekointyg som NTM-centralen har gett föregående år är vanligen i kraft till slutet av följande kalenderår. Du kan använda det om du inte ännu fått ett intyg som baserar sig på en
granskning som gjorts i år.
NTM-centralen ger aktören ekointyget genom en anmälan, inte genom separat beslut. Observera ändå, att också en anmälan kan innehålla skriftliga anmärkningar och korrigerande
åtgärder och tidsfrister för dessa.
NTM-centralen ger ett separat beslut om produktionsgranskningen endast ifall de avvikelser som konstaterats vid granskningen är så allvarliga, att de begränsar marknadsföringen
av produkter som ekoprodukter (marknadsförbudet gäller ett produktparti eller produktionen i större omfattning). Ett marknadsföringsförbud föregås i allmänhet alltid av att aktören
hörs skriftligen. Om förbudet är brådskande ges det endast för en viss tid under vilken hörandet genomförs.
4. Ekointyg för dig själv och varuleverantören fås nu från webben
På Eviras webbplats finns en tjänst där alla får fram information om det gällande ekointyget: Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Söktjänsten. Söktjänstens information
kan också användas som hjälp vid kontrollen av varuleverantörens ekointyg. Informationen
på det ekointyg du får fram via söktjänsten är samma som på det intyg som jordbrukaren
fått av ELY-centralen, bara tillsynsmyndighetens underskrift och stämpel saknas.
5. Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas och Eviras sakkunniga inom eko-produktion
Mera uppgifter och modellblanketter ger NTM-centralernas och Eviras sakkunniga.
Handlingar kan också skickas med e-post
Handlingar och tillståndsansökningar kan också skickas elektroniskt till NTM-centralerna
och Evira. Adressen till alla NTM-centralers registratur är likadan, dvs. till exempel:
registratur.nyland@ely-centralen.fi. Eviras registratur har adressen kirjaamo@evira.fi
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NTM-central
Nyland
Egentliga Finland,

Adress
PB 36, 00521 Helsingfors
PB 236, 20101 Åbo
PL 266, 28101 Björneborg
PB 29, 15141 Lahtis
PB 297, 33101 Tammerfors
PB 1041, 45101. Kouvola
PB 164, 50101 StMichel
PB 2000, 70101. Kuopio
PB 69, 80101 Joensuu
PB 250, 40101 Jyväskylä
PB 156, 60101 Seinäjoki
PB 131, 65101 Vasa
PB 240, 67101 Karleby

Kontaktperson
Virpi Aspelin-Nieminen
Erkki Aro
Eila Strang
Mirella Levomäki
Merja Kohvakka
Marika Arrajoki-Alanen
Kristiina Seppälä
Marja Pulkkinen
Minna Mustonen
Merja Ignatius
Riitta Laitinen
Harri Väisänen
Frank Norrén
Lars Björkgård

Telefon
029 502 1039
029 502 2547
029 502 2667
029 502 2063
029 502 5061
029 503 6040
029 502 9086
029 502 4073
029 502 6602
029 502 6054
029 502 4569
029 502 7639
029 502 8601
029 502 8540

Satakunta
Tavastland
Birkaland
Sydöstra Finland
Södra Savolax
Norra Savolax
Norra Karelen
Mellersta Finland
Södra Österbotten
Österbotten
Österbotten, betjäningspunkten i
Karleby
Norra Österbotten
Kajanaland
Lappland

PB 86, 90101. Uleåborg
PB 115, 87101 Kajana
PB 8060, 96201 Rovaniemi

Johanna Honkanen
Jukka Kivioja
Arja Moilanen

029 503 8058
029 502 3553
029 503 7091

Kontaktuppgifter till Eviras sakkunniga inom ekoproduktion:
Telefon: växel 029 530 0400
överinspektör, Beata Meinander, sektionschef
överinspektör Merja Manninen, djurproduktion,
överinspektör Sampsa Heinonen, växtproduktion,
överinspektör Tiina O´Toole, foder,
inspektör Leena Kankaanpää,förökningsmaterial,
överinspektör Teija Lindén, livsmedel,
inspektör Marika Määttä, livsmedel
inspektör Saila Rake, sol-märket, publikationer
inspektör Anne Relander, livsmedel
inspektör Tarja Vanninen, livsmedel
elektroniska postlådor:
luomulisaysaineisto@evira.fi
luomuelintarvike@evira.fi
kirjaamo@evira.fi
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AKTUELLT OM EKOLOGISK VÄXTODLING
1. Register över ekologiskt producerat förökningsmaterial och tillstånd att använda konventionellt
förökningsmaterial
Om ekologiskt utsäde eller annat ekologiskt förökningsmaterial inte går att få tag på, behöver du ett gällande tillstånd för att få använda konventionellt förökningsmaterial. Tillståndet
kan vara allmänt (Eviras tillstånd) eller odlarspecifikt (NTM-centralens tillstånd).
Register över ekologiskt producerat förökningsmaterial
I registret över ekologiskt förökningsmaterial har man samlat de partier av ekologiskt utsäde och ekologiskt plantmaterial som finns på marknaden. Registeruppgifterna bygger på
packeriernas och handlarnas egna anmälningar och finns på webbadressen: Evira > Sakenheter > > Ekologisk produktion > Växter> Frön och plantor.
Eviras beslut om rätten att använda konventionellt utsäde eller vegetativt förökningsmaterial
De arter för vilka det inte finns ekologiskt förökningsmaterial att tillgå har antecknats i Eviras allmänna tillstånd för användning av konventionellt producerat förökningsmaterial. När
du köper konventionellt förökningsmaterial med stöd av Eviras allmänna tillstånd, verifiera
anskaffningstidpunkten med t.ex. orderbekräftelse, forsedel eller faktura. Skiftesvisa anteckningar och lagerbokföring kan användas som verifikat gällande egenproducerat förökningsmaterial.
De arter som omfattas av Eviras allmänna tillstånd 31.3.2016 stryks inte från registret över
ekologiskt förökningsmaterial under tiden 1.4.- 30.5.2105, även om nya partier skulle läggas till i registret under perioden. Av denna orsak kan samma sorter under denhär tiden
finnas både i registret över ekologiskt förökningsmaterial och omfattas av det allmänna tillståndet.
Hade du konventionellt utsäde i lager 1.10.2015? Under växtperioden 2016 kan du använda konventionellt utsäde (som du odlat själv eller köpt) av växtarter som du hade i lager
1.10.2015, och som minst en gång omfattats av Eviras allmänna tillstånd under tiden
1.10.2015-31,3,2916. En förteckning över de arter som detta gäller finns på webbadressen
Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Växter > Frön och plantor > Sammanfattning
om giltighetsperioder för Eviras allmänna tillstånd
Observera att Eviras allmänna tillstånd inte gäller konventionellt producerade skörde/odlingsplantor eller moderplantor, utan endast frön och vegetativt förökningsmaterial. För
konventionella skörde-/odlingsplantor kan du inte alls få tillstånd. För konventionella moderplantor behöver du alltid tillstånd av NTM-centralen. Se närmare i punkten Undantagstillstånd för användning av konventionella plantor och konventionellt förökningsmaterial
Odlarspecifikt undantagstillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial
NTM-centralen kan bevilja tillstånd till enskilda aktörer för en vegetationsperiod i gången,
förutsatt att:
1. den växtart som du vill odla inte upptas i registret över ekologiskt producerat förökningsmaterial
2. det inte finns någon säljare kan leverera förökningsmaterialet före sådd eller plantering trots att odlaren lämnat in sin beställning i god tid.
- Eviras tolkning är att en skälig bakre gräns för anskaffning av utsäde för åkerväxter som sås på våren är den 15 april. Det betyder att det inte finns någon orsak att skjuta upp anhållan om tillstånd att använda konventionellt utsäde över
den tidpunkten.
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För att bevisa att det inte finns någon säljare som kan leverera ekologiskt förökningsmaterial ska du ange i ansökan, när beställningen lämnats och vilken sort
du velat köpa av leverantören.
Exempel: Du har beställt ekologiskt utsäde, och har en orderbekräftelse som
bevis. Om du inte får det ekologiska utsäde du beställt före 15.4.2016, kan
NTM-centralen ge dig tillstånd att använda konventionellt utsäde. Bifoga till ansökan en kopia av orderbekräftelsen för det ekoutsäde du inte fått.

3. sorterna i registret över ekologiskt producerat förökningsmaterial inte lämpar för
ekoodling. Orsaken ska uppges och motiveras (bl.a. odlingstekniska eller ekonomiska skäl, kontraktsodling, risk för växtsjukdomar eller skadedjur) .
4. Det konventionellt producerade förökningsmaterialet används till forskningsändamål
eller skyddsodling av vissa sorter.
Ansökan om undantagstillstånd ska normalt sökas före den 1 maj, men sådd är tillåten
först när tillståndet har beviljats. Det beviljade tillståndet är i kraft från det datum då ansökan inkommit till NTM-centralen. Tillståndet är emellertid i kraft redan från anskaffningsdatum om tidpunkten kan verifieras med ett åtföljande dokument, t.ex. med kopia av beställningsbekräftelse eller räkning, som är daterad senast två veckor innan ansökan inkom till
NTM-centralen.
NTM-centralen strävar efter att fatta beslut på ansökan inom två veckor.
Säkerställ att ansökan innehåller tillräckliga motiveringar till att de andra sorter som finns i
registret inte lämpar sig att använda.
Närmare information om förutsättningarna för beviljande av tillstånd, ansökningsanvisningar och blanketter för ansökan ingår i guiden Ekologisk produktion 1: Allmänna villkor och
villkor för växtproduktion samt på Eviras webbplats: Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Blanketter och anvisningarTillståndsansökningar. Också spalten Frågor och svar
ger svar på de vanligaste frågorna om ekologiskt förökningsmaterial: Evira > Sakhelheter >
Ekologisk produktion > Frågor och svar > Växter.
Undantagstillstånd för användning av konventionella plantor och konventionellt förökningsmaterial
Sammanfattning av reglerna för undantagstillstånd för konventionella plantor och –
förökningsmaterial. Du kan få undantag för
- konventionella sticklingar och annat vegetativt förökningsmaterial, men inte konventionella skördebärande plantor
- konventionella moderplantor, men inte konventionella skördebärande plantor
- "småplantor" dvs. konventionellt vegetativt förökningsmaterial, som efter att ha lossats
från moderplantan har odlats med ekologiska metoder.
Vegetativt förökningsmaterial
NTM-centralens möjlighet att bevilja odlarspecifikt undantagstillstånd och Eviras möjlighet
att fastställa allmänt tillstånd för att använda konventionellt förökningsmaterial är begränsade till vegetativt förökningsmaterial (t.ex. jordgubbsrevor, sticklingar av äppelträd, rotsticklingar av hallon och avläggare av vinbär), inte hela, konventionellt odlade skördebärande plantor.
Moderplantor
Möjligheten att få undantagstillstånd för användning av konventionellt producerade plantor
är begränsad till moderplantor. Tillståndet beviljas av NTM-centralen. Man kan t.ex. få tillstånd för moderplantor av jordgubbar för produktion av revor. Däremot kan man inte få tillstånd för konventionella odlingsplantor/skördebärande plantor (t.ex. klumpplantor av jordgubbe).
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”Småplantor”
En ny anvisning från Evira är att tillståndet kan gälla också sådant konventionellt förökningsmaterial, som efter att ha lossats från moderplantan inte behandlats med produkter
som är förbjudna i ekologisk produktion. Tillståndet kan vara ett aktörspecifikt tillstånd från
NTM-centralen eller Eviras allmänna tillstånd. För att bevisa odlingssättet behöver ekoodlaren en skriftlig försäkran av plantproducenten. En modell för försäkran och närmare anvisningar finns på webbadressen Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Modellblanketter och mallar > Plantproducentens försäkran.
Exempel: Tillståndet kan gälla revsticklingar som tagits av konventionella moderplantor,
och som rotats i torv som gödslats med gödselmedel som är tillåtna i ekoproduktion. Kemiska växtskyddsmedel har inte använts efter att revorna lossats från moderplantan.
2. Uppgifterna i lagerbokföringen ska verifieras med verifikat
Mad tanke på produkternas spårbarhet krävs enligt villkoren för ekoproduktion förutom
normal affärsbokföring (skattebokföring) dessutom lagerbokföring, där balanserna över inköpta och sålda produkter framgår. På samma sätt som affärsbokföringen baserar sig på
verifikat som fakturor och kvitton, ska också händelserna i lagerbokföringen vara dokumenterade med t.ex. odlingsanteckningar, följedokument, torkbokföring, fotografier osv.
Evira har uppdaterat sina modellblanketter för lagerbokföringen så att de har egna kolumner för verifikatens uppgifter. Det är inget nytt minimikrav att ta i bruk de uppdaterade modellerna, utan Evira vill med de nya modellerna betona ekolagstiftningens krav, enligt vilka
också uppgifterna i lagerbokföringen ska verifieras med ändamålsenliga verifikat.
Den nya modellen och närmare anvisningar finns på webbadressen Evira > Sakenheter >
Ekologisk produktion > Modellblanketter och mallar.
3. Försäkra dig om att arealer som du fogat till ett basskifte uppfyller kraven för ekoproduktion
En jordbrukare får varje år foga en högst 0,1 hektar stor åkerareal som tidigare inte varit
ersättningsberättigande (tilläggsareal) till ett ersättningsberättigande basskifte. För att tilläggsarealen ska kunna följa med i de skeden som det ekologiskt odlade basskiftet är i
(ekologiskt odlat eller i omläggning), ska tilläggsarealen vara sådan, att den retroaktivt ska
kunna anses uppfylla villkoren för ekoproduktion.
Kraven beskrivs i guiden Ekologisk produktion 1 – Allmänna villkor och villkor för växtproduktion, punkt 14.2. Ett sådant ansökningsförfarande och tillhörande utlåtanden som beskrivs i guiden behövs ändå inte, utan jordbrukaren kan i samband med den normala produktionsgranskningen vid behov visa för granskaren de bevis som behövs på platsen, och
vid behov lägga fram annan information (t.ex. bilder, anteckningar, skogsplan osv.). Om
NTM-centraken konstaterar att bevisföringen är bristfällig, ska de normala omläggningstiderna iakttas för tilläggsarealens del.
4. Webbförteckningar över produktionsinsatser som lämpar sig för ekoproduktion
Utöver registret över ekologiskt förökningsmaterial förs en förteckning över produktionsinsatser som lämpar sig för ekoproduktion på Eviras webbplats:
- Gödselfabrikat: Evira > Sakhelheter > > Ekologisk produktion > Växter> Gödsling.
- Växtskyddsmedel: Evira > Sakhelheter > > Ekologisk produktion > Växter> Växtskydd.
Förteckningarna är nödvändigtvis inte heltäckande, utan också andra produkter som uppfyller villkoren får användas.
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1. Avhorning och förstörande av hornanlag blev tillståndspliktig inom ekoproduktionen
Avhorning och förstörande av hornanlag blev tillståndspliktig inom ekoproduktionen från
och med 1.2.2016. Inom ekologisk produktion får man inte avhorna djur eller förstöra hornanlag rutinmässigt. Tillstånd för avhorning eller förstörande av hornanlag söks hos den lokala NTM-centralen med blankett 9b, som finns på adressen
http://www.evira.fi/portal/fi/sv/om+evira/blanketter+och+anvisningar/ekologisk+produktion/til
lståndsansökningar. På ansökan anger aktören sina motiveringar till att hornen eller hornämnena måste avlägsnas. Ett jakande tillstånd är gårdsspecifikt och gäller tillsvidare. NTMcentralen kan tillåta avhorning eller förstörande av hornanlag av säkerhetsskäl eller från fall
till fall, om syftet med åtgärden är att förbättra djurens hälsa, välbefinnande eller hygien.
Man kom till att ingreppen skulle vara tillståndsbelagda efter att kommissionen hösten 2014
gjorde en utvärdering av den ekologiska kontrollen i Finland.
2. Fågelinfluensa och fjäderfänas utevistelse
På grund av risken för fågelinfluensa ska fjäderfä hållas antingen inomhus eller också ska
deras rastgård skyddas helt och hållet till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät under
perioden 1.3-31.5. Av den orsaken börjar kravet på utevistelse för fjäderfä på ekogårdar tilllämpas först 1.6.2016. Om aktören vill inleda fjäderfänas utevistelse före början av juni
måste han eller hon göra en anmälan om hållandet av fjäderfä utomhus till den lokala
kommunalveterinären.
3. Köp och försäljning av djur
Vid köp eller försäljning av ekodjur måste man försäkra sig om att djuren alltid åtföljs av ett
gällande ekointyg och överensstämmelseförsäkran. Ekointyget anger att aktören hör till
ekokontrollen och med överensstämmelseförsäkran bevisar aktören att djuret är ekodugligt. Ett djur som sålts kan vara antingen ekologiskt eller konventionellt. I motsats till ekologiska växtprodukter kan djur inte vara i omläggningsskedet. Särskilt om man köper nötkreatur till en ekogård ska man se till att djuret uppfyller produktionskraven för ekoproduktion.
4. Kontrollera att fodret är lämpligt för ekoproduktion
På fodrens förpackningspåskrifter anges om fodret är lämpligt för ekoproduktion. Foder
som är lämpligt för ekoproduktion kan vara märkt med följande märkning: "Kan användas i
ekologisk produktion enligt förordning (EEG) Nr 834/2007 och 889/2008." För ekologiskt
foder som är avsett för produktionsdjur kan man använda beteckningen "ekologisk" och tillverkaren kan om han vill använda EU:s ekologo, eurolövet. Tilläggsuppgifter: Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Blanketter och anvisningar > Anvisning för ekologisk
produktion 7. Foder
I fråga om tillsatsmedel som t.ex. ensileringsmedel anges att produkten är lämplig för ekoproduktion med texten: "Kan användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) Nr
834/2007 och (EG) nr 889/2008."
I ekologisk produktion får man endast använda sådana fodertillsatser som anges i bilaga VI
till Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Om man utgående från etiketten på fodret
inte kan vara säker på att fodret är lämpligt för ekoproduktion kan man fråga om det direkt
av tillverkaren eller marknadsföraren.
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5. Spara produktdeklarationen med tanke på granskningar
Spara produktdeklarationen för alla köpta foder (t.ex. mineraler, vitaminer, tillskottsfoder,
egenvårdsprodukter), ensileringsmedel och rengörings- och desinficeringsmedel för produktionslokaler med tanke på granskning. När du har produktdeklarationerna till hands att
visa för granskaren går granskningen snabbare. Om du inte kan lösgöra produktdeklarationen från förpackningen kan du ofta skriva ut motsvarande etikett från nätet eller ta ett foto
av produktdeklarationen.
Det lönar sig att noga läsa igenom ekoplanen (planen för djurens skötsel) före granskningen och göra de uppdateringar som behövs.
6. Läkemedelsbokföring
Man ska föra bok över läkemedelsbehandlingen av djuren. Av bokföringen ska framgå läkemedlens förvaringsplats, läkemedel som köpts till gården och getts åt djuren:
djur/djurgrupp, sjukdom, behandlingsdag, behandlingstid, behandlingsgång, läkemedelspreparat eller -ämne, karenstid i ekologisk produktion samt vem som sålt läkemedlet. Vid
granskningstillfället ska gårdens läkemedelsbokföring kunna läggas fram. Djur eller djurgrupper som behandlas ska tydligt kunna identifieras under karenstiden. Om djur inte behandlats med läkemedel ska också detta antecknas i läkemedelsbokföringen.
7. Tyngdpunkten i djurkontrollen år 2016 är spårbarheten hos köpta/sålda foder
Tyngdpunkten vid övervakningen av djurproduktion vid granskningarna år 2016 är att
granska spårbarheten för köpta foder. Om ekologiska foder har köpts frågas:
- Har aktören kontrollerat att säljarens ekointyg är i kraft?
- Finns det hänvisningar till ekologiskt produktionssätt i följedokumentet/köpkvittot (t.ex.
spannmålspass, kravenlighetsförsäkran)?
Om ekologiska foder har sålts frågas:
- Finns det hänvisningar till ekologiskt produktionssätt i följedokumentet/fakturan (t.ex.
spannmålspass, kravenlighetsförsäkran)?
- Kan det sålda partiet spåras på gården till ett visst jordbruksskifte och -år
- Har man fört skiftesbokföring över händelserna på det ifrågavarande skiftet?
Inom ekologisk biskötsel är tyndpunkten vid kontrollen produktion av konventionell honung
(=pollineringskupor).
8. Ekodjur kan endast utnyttja områden som omfattas av ekokontrollen
De områden som används för betesgång för ekodjur (t.ex. åkrar, skogar och naturbeten
och andra områden där djuren vistas) ska omfattas av ekokontrollen. Området ska vara i
ekoodlarens besittning dvs. ägas eller arrenderas av honom eller innehas av en annan aktör som hör till ekokontrollen.
För att skörd från skyddszoner ska kunna användas som foder eller bete för ekodjur ska
skyddszonen omfattas av ekokontrollen. Skyddszonen ska innehas av ekoodlaren dvs. han
ska äga eller arrendera den. En gård kan ansluta sig till ekokontrollen också fast den inte
har förbindelse om ekoproduktion. I så fall sköter gården skyddszonerna enligt villkoren för
ekoproduktion medan gårdens övriga åkrar fortfarande kan odlas konventionellt.
En skyddszon måste höra till ekokontrollen för att gräs som skördas där ska få användas
som strö för ekodjur. Konventionellt bärgat hö, t.ex. hö från skyddszoner, lämpar sig inte
som strö för ekodjur, eftersom djuren äter av det.

