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1. Ändringar i bestämmelserna om utfodring av ekologiska djur
Bestämmelserna om utfodring av ekologiska djur kommer att ändras under år 2012.
De bestämmelser som var i kraft 2011 följs till dess att förslaget till förordning är utfärdat och publicerat. Det torde bli små ändringar i detaljerna jämfört med den nu gällande författningen. Den slutliga författningen torde fastställas i mars 2012. De viktigaste revideringarna är:
-

Kravet på självförsörjningsgrad för foder kommer framöver att vara 60 % för idisslare och 20 % för svin och fjäderfä.
Undantaget i artikel 42 i kommissionens förordning 889/2008 om införlivande av
vissa icke-ekologiskt uppfödda unga fjäderfä förlängs till slutet av 2014.
Vid utfodring av svin och fjäderfä får användas 5 % konventionella proteinfoder
åren 2012-2014.
Möjligheten att använda fiskmjöl förblir oförändrad.

2. Ändringar i avgifterna för ekokontroll
Avgifterna för ekokontroll har ändrats fr.o.m. 1.1.2012. De största förändringarna är
att grundavgiften har höjts till 100 euro och den hektarspecifika avgiften ändrats till
7,50 euro. Tidigare var den hektarspecifika avgiften beroende av den växtart som odlades, men framöver är avgiften densamma oavsett odlingsväxt. Avgifterna har höjts i
medeltal tre procent.
I fortsättningen tas också ut en avgift om kontrollen inte har kunnat genomföras av en
orsak som beror på aktören, om aktören inte har annullerat en avtalad kontroll senast

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
Puh. 020 690 999 ● Faksi 020 77 24350
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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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48 timmar före kontrollen eller om kontrollen måste fortsätta på kontoret av orsaker
som beror på aktören.
Ett sammandrag av avgifterna för ekokontroll finns på Eviras webbplats. www.evira.fi
-> sakenheter-> ekologisk_produktion -> tillsynen ->prislista
3. Övervakning av fraktarbete och underentreprenad
Övervakningen av fraktarbete och underentreprenad har ändrat i början av året. För
lagring eller förädling av produkter kan ekogårdarna i fortsättningen anlita också sådana aktörer som själva inte hör till ekokontrollen. Detta ökar förhoppningsvis möjligheterna till vidareförädling av ekoprodukter. Närmare information om ändringen och
dess verkningar ges i meddelandet Övervakning av frakt- och underentreprenadarbete som finns som bilaga till detta brev.
4. Parallellodling inom ekoenheten
Odling av samma odlingsväxt i olika produktionsskeden (OML 1, OML 2, OML 3 eller
eko) kräver i fortsättningen inget tillstånd av ELY-centralen när det gäller intern parallellodling inom ekoenheten. Om gården är indelad i en konventionell enhet och en
ekoenhet krävs det fortfarande tillstånd till parallellodling. Produkter som producerats
i olika produktionsskeden måste hållas åtskilt och gå att identifiera hela tiden. Bokföringen ska innehålla produktmängderna enligt produktionsskede.
En produkt som producerats i omläggningsskedet får inte marknadsföras som ekologiskt producerad. En produkt som producerats under det första året i omläggningsskedet måste marknadsföras som konventionell. En produkt som producerats under
det andra året i omläggningsskedet får marknadsföras också som en produkt i omläggningsskedet.
Exempel: En ekoodlare har år 2011 skaffat åker som varit i konventionell produktion.
Våren 2012 ämnar han beså skiftet med havre som han också odlar ekologiskt. Han
behöver inte ansöka om tillstånd till parallellodling hos ELY-centralen, även om han
odlar samma gröda både ekologiskt och i andra årets omläggningsskede. I bokföringen antecknas de bärgade mängderna samt lagerplatserna. OML 2 -havren måste
lagras åtskilt från ekohavren. På lagersilorna och silokartan måste finnas noteringar
om vilka silor som innehåller ekohavre och vilka som innehåller havre från omläggningsskedet.
5. Register över ekoutsäde
I registret över ekologiskt förökningsmaterial ingår de partier ekoutsäde och
ekoplantmaterial som finns på marknaden. Uppgifterna i registret baseras på utsädespackeriernas och utsädesköpmännens egna anmälningar. Registret finns på Eviras webbplats i punkten Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Växter> Frön
och plantor
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På samma ställe finns också beslutet över tillstånd att använda konventionellt producerat förökningsmaterial inom ekologisk produktion. I beslutet förtecknas de arter och
sorter för vilka en ekoodlare inte behöver ansöka om tillstånd hos ELY-centralen för
användning av konventionellt producerat förökningsmaterial.

6. Ekogården väljer inte själv inspektör
Ekokontrollerna ska vara opartiska och alla ekoodlare ska vara i en likvärdig ställning.
ELY-centralerna ger Eviras auktoriserade inspektörer i uppdrag att utföra kontrollerna
på ekogårdarna. Ekogårdarna får således inte själva välja vilken inspektör som besöker gården.
Respons som gäller inspektören och inspektionens förlopp kan ges till ELY-centralen.
Responsen ska ges inom en vecka från inspektionen. För responsen kan man använda Eviras blankett (www.evira.fi > Blanketter och anvisningar > Ekologisk produktion > Kontrollbesöket > Utredning given av aktören). Man får givetvis också ta kontakt på valfritt sätt.
7. EU:s ekomärke blir obligatoriskt
EU:s ekomärke, dvs. Europalövet, blir obligatoriskt på färdigpackade livsmedel fr.o.m.
1.7.2012. Efter detta datum kan man inte längre använda gamla förpackningar vars
påskrifter inte uppfyller de nya kraven.
Förutom Europalövet ska förpackningarna vara försedda med tillsynsmyndighetens
kodnummer och under det en notering om produktionsområdet för ingredienser av
jordbruksursprung (t.ex. Finskt jordbruk). Kodnumret och produktionsområdet ska
uppges i samma fält som Europalövet åtminstone på ett ställe av förpackningen.
Som en ytterligare påminnelse om kraven på obligatoriska förpackningspåskrifter ges
här ett exempel

FI-EKO-104
Finskt jordbruk

( = tillsynsmyndighetens kod, här Tavastland)
( = varifrån produktens råvaror som är av jordbruksursprung härstammar, här inhemska råvaror)
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8. Personbyte inom ekokontrollen
Kirsi Hartikainen har från ingången av året börjat som ny inspektör vid kontrollen av
ekolivsmedel. Hon är vikarie för inspektör Hanna-Riikka Pirttilahti. Inspektör Jaana
Elo är för sin del ledig 1.3 - 10.8.2012.
Överinspektör Juha Kärkkäinen som har haft hand om styrningen av tillsynen över
ekologisk primärproduktion vid Evira med särskild fokus på villkoren för växtproduktion har övergått till andra uppgifter. Tills en ny person tar vid betjänas ni i alla frågor
kring ekoproduktion av
-

överinspektör Beata Meinander, 0400-571033
överinspektör Merja Manninen, 040-849 8325
inspektör Leena Kankaanpää, förökningsmaterial, 040-829 4173
överinspektör Eeva-Liisa Taskinen, livsmedel, 040-823 5961

9. Fågelinfluensa och utomhusvistelse för fjäderfä
Genom en förordning av jord- och skogsbruksministeriet är utomhusvistelse för fjäderfä förbjuden om våren. Med anledning av detta börjar kravet på utomhusvistelse
för fjäderfä på ekogårdar tillämpas först 1.6.2012.

Överinspektör

Beata Meinander

