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TILLSYN ÖVER EKOLOGISK PRODUKTION 2011
Innehåll:
1. Användningen av konventionellt foder i utfodringen av enmagade djur upphör
31.12.2011
2. Enkät om tillsynen över ekologisk produktion
3. Forum för övervakning av ekologisk produktion
4. Anvisningarna om parallellodling har uppdaterats
5. Färsk jäst och salt får användas inom ramen för låg förädlingsgrad
6. Register över ekologiskt utsäde
7. Användning av konventionellt utsäde i ekologisk produktion
8. Förpackningspåskrifter
9. Avgifter för tillsyn över ekologisk produktion
10. Ny personal inom tillsynen över ekologisk produktion
11. Fågelinfluensan och utomhusvistelse för fjäderfä.
12. Mer information på webbplatsen

1. Undantaget för användning av konventionellt foder i utfodringen av enmagade djur upphör 31.12.2011
Undantaget med användning av konventionellt foder i utfodringen av enmagade djur
upphör 31.12.2011. Från och med början av 2012 måste också enmagade djur utfodras med enbart ekologiskt producerat foder.
Innevarande år kan man använda högst 5 procent konventionellt producerat foder för
enmagade djur. Andelen beräknas på torrsubstansen i fodret. Andelen konventionellt
foder får inte överskrida 25 procent av dagsransonen.

2. Enkät om övervakingen av ekologisk produktion på Eviras webbplats
Under våren 2011 kartlägger Evira aktörernas åsikter om tillsynen över ekologisk
produktion. På Eviras webbplats finns en enkät där man kan framföra utvecklingsförslag, respons, önskemål eller i övrigt berätta om sina åsikter om tillsynen över ekologisk produktion och sättet på vilket den har förverkligats. Länken till enkäten finns på

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puh. 020 690 999 ● Faksi 020 77 24350
etunimi.sukunimi@evira.fi ● www.evira.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
Tel. 020 690 999 ● Fax 020 77 24350
förnamn.efternamn@evira.fi ● www.evira.fi

Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3, FI-00790 HELSINKI, Finland
Tel. +358 20 690 999 ● Fax +358 20 77 24350
firstname.lastname@evira.fi ● www.evira.fi
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adressen Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Kundenkät. Svaren på enkäten ges anonymt. I enkäten ställs frivilliga frågor om svararens bakgrund, till exempel
produktionsinriktning och under vilken ELY-centrals tillsyn svararen står. Med hjälp av
dessa är det lättare för oss att analysera resultatet av enkäten mer exakt. Vi hoppas
att alla deltar så aktivt som möjligt.
Resultatet av enkäten utnyttjas för att utveckla övervakningen av ekologisk produktion samt som grund för diskussionstillfället om övervakningen som anordnas i Helsingfors i maj. En sammanfattning av resultaten publiceras på Eviras webbplats i maj.

Förbundet för naturenlig odling samlar också in respons om de byråkratiska utmaningarna i anslutning till ekologisk odling. Du hittar förbundets blogg på
http://luomuliitto.wordpress.com/.

3. Forum för övervakning av ekologisk produktion
Måndagen den 23 maj 2011 anordnas i Helsingfors ett diskussionstillfälle om övervakningen av ekologisk produktion. På forumet för övervakning av ekologisk produktion presenteras ekokontrollens nuläge samt den lagstiftning som tillsynen baserar
sig på. Vidare har deltagarna möjlighet att framföra sina åsikter och diskutera övervakningen av ekologisk produktion och hur den ska utvecklas. Antalet deltagare är
begränsat, men vid behov anordnas ett större evenemang hösten 2011.

4. Parallellodling
Anvisningarna om parallellodling har uppdaterats beträffande de undantag som gäller
ansökan om tillstånd. En situation med parallellodling uppstår när en och samma
växtart odlas i olika produktionsfaser på en gård. Parallellodling är möjligt endast med
tillstånd av ELY-centralen. Tillstånd behövs dock inte i följande fall:
a) Den parallellodlade skörden används för egna konventionella djur eller säljs
som konventionell skörd.
Ett tillstånd för parallellodling är inte nödvändigt, om parallellodlingen har beskrivits i planen för ekologisk odling och skörden används som foder för egen konventionell boskap eller säljs som konventionell skörd. Om man vill sälja eller överlåta en del av skörden som ekologisk skörd eller produkt under omställning, måste man ha ett tillstånd av ELY-centralen.
b) Parallellodling av gräs på växtodlingsgårdar
Tillstånd för parallellodling är inte nödvändigt på växtodlingsgårdar för parallellodling av gräs, om parallellodlingen har beskrivits i planen för ekologisk odling och
gräset inte skördas från konventionella skiften och skiften under omställning. Om
man vill skörda skörden från dessa skiften behöver man ett tillstånd för parallellodling.
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5. Färsk jäst och salt får användas inom ramen för låg förädlingsgrad
Låggrading förädling av ekolivsmedel på ekogårdar har tidigare begränsats så att
gårdarna endast har fått använda gårdens egna råvaror i tillverkningen. Om gården
har använt inköpta råvaror har den varit tvungen att ansluta sig till övervakningssystemet för ekologiska livsmedel som upprätthålls av Evira. I forsättningen får man använda färsk jäst, vatten och salt utan att behöva ansluta sig till Eviras kontroll. Till
låggradig föerädling räknas i fortsättningen t.ex bröd som bakats av eget spannmål
och örtsalter av egna örter. Gården måste dokumentera användningen av jäst och
salt.
ELY-centralen övervakar den livsmedelstillverkning som sker på gården inom ramen
för låggradig föerädling. Således är kontrollmyndighetens kodnummer i dessa fall
ELY-centralens nummer. De gårdar som berörs av den ändrade tolkningen och som
alltså ännu har Eviras nummer på förpackningarna kan använda slut allt gammalt förpackningsmaterial som i övrigt uppfyller kraven i förordningen 889/2008.
De gårdar som berörs av förändringen och som alltså i fortsättningen omfattas av endast ELY-centralens tillsyn informeras under året direkt. Ändringen kräver inga åtgärder från aktörens dvs gårdens sida

6. Förpackningspåskrifter på ekologiska produkter
Kraven som gäller märkningar på ekologiska produkter ändrades från och med
1.7.2010. I fortsättningen ska förpackningspåskrifterna eller följedokumenten till
ekologiska produkter förses med kontrollmyndighetens kodnummer. De gårdar som
också omfattas av Eviras tillsyn använder Eviras kodnummer på sina bearbetade livsmedel. Kodnumren anges i tabellen i slutet av det här brevet.
Närmare information om förpackningspåskrifterna och användningen av EU:s ekologotyp har getts i det föregående odlarbrevet och i Eviras anvisningar som finns på
vår webbplats.

7. Register över ekologiskt förökningsmaterial
I registret över ekologiskt förökningsmaterial har man samlat de ekologiska frö- och
plantpartier som finns på marknaden. Uppgifterna i registret baserar sig på fröpackeriernas och -handlarnas egna meddelanden. Du hittar registret på Eviras webbplats
under Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Växter > Frön och plantor.

8. Användning av konventionellt utsäde i ekologisk produktion
I regel ska man inom ekologisk odling alltid använda ekologiskt producerat förökningsmaterial. Det är möjligt att använda konventionellt utsäde, om man inte har tillgång till ekologiskt förökningsmaterial. De arter för vilka det inte finns ekologiskt förökningsmaterial har antecknats i Eviras allmänna tillstånd för användning av konven-
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tionellt producerat förökningsmaterial. Om arten inte finns antecknad i det allmänna
tillståndet ska tillstånd för användning av konventionellt förökningsmaterial ansökas
hos ELY-centralen.
Odlaren kan ansöka om tillstånd att använda konventionellt förökningsmaterial hos
ELY-centralen även om ekologiskt förökningsmaterial finns tillgängligt för arten i fråga. Tillståndet kan beviljas, om inte en enda försäljare kan leverera förökningsmaterialet före sådden eller om odlaren kan bevisa att ingen av arterna som finns i registret
lämpar sig för ändamålet. Motiveringarna kan vara till exempel odlingstekniska orsaker eller avtalsodling. De odlingstekniska orsakerna ska specificeras närmare i ansökan. Ekonomiska orsaker kan också vara en grund för att bevilja tillstånd för användning av konventionellt utsäde. Närmare information om frågan finns i Anvisningar för
ekologisk produktion 1 – Allmänna anvisningar och växtproduktion.

9. Avgifter för tillsyn över ekologisk produktion
Avgifterna för tillsyn över ekologisk produktion har ändrats från och med 15.3.2011.
Kontrollavgifterna har i genomsnitt höjts med 3 procent. Prislistan finns på Eviras
webbplats.

10. Evira har en ny sakkunnig i frågor om ekologisk husdjursproduktion
Överinspektör Tuuli Heltimoinen som svarat för tillsynen över ekologisk husdjursproduktion har övergått till nya uppgifter från och med mars 2011. I fortsättningen sköts
hsudjursfrågorna av överinspektör Merja Manninen.

11. Fågelinfluensa
Jord- och skogsbruksministeriet har också i vår fastställt begränsningar på utomhusvistelse för fjäderfä. På grund av den exceptionella situationen börjar kravet gällande
utomhusvistelse för fjäderfä på ekologiska gårdar först 1.6.2011.
Situationen följs upp under våren. Jord- och skogsbruksministeriet informerar om
eventuella ändringar gällande undantagsåtgärderna.

12. Ytterligare information på webbplatsen
Kundenkät: www.evira.fi > Sakenheter > Ekologisk produktion > Kundenkät
Förbundets för naturenlig odling blogg Byrokratian haasteet (ung. byråkratiska utmaningar). http://luomuliitto.wordpress.com/
Blanketter och anvisningar för ekoproduktion: www.evira.fi > Blanketter och anvisningar > Ekologisk produktion
Förökningsmaterialregistret: www.evira.fi > Sakenheter > Ekologisk produktion >
Växter > Frön och plantor
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Påskrifter och märkning på ekologiska produkter på Eviras webbsidor: www.evira.fi
> Sakenheter > Ekologisk produktion > Marknad och märkning
Prislista: www.evira.fi > Sakenheter > Ekologisk produktion > Tillsynen > Prislista

överinspektör

Juha Kärkkäinen

Kontrollmyndighetens kodnummer:
Kontrollmyndighet
ELY-centraler
Nyland
Egentliga Finland
Satakunta
Tavastland
Birkaland
Sydöstra Finland
Södra Savolax
Norra Savolax
Norra Karelen
Mellersta Finland
Södra Österbotten
Österbotten
Norra Österbotten
Kajanaland
Lappland

Kodnummer
FI-EKO-101
FI-EKO-102
FI-EKO-103
FI-EKO-104
FI-EKO-105
FI-EKO-106
FI-EKO-107
FI-EKO-108
FI-EKO-109
FI-EKO-110
FI-EKO-111
FI-EKO-112
FI-EKO-113
FI-EKO-114
FI-EKO-115

Övriga
Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Ålands landskapsregering

FI-EKO-201
FI-EKO-301
FI-EKO-401

