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MEDDELANDE TILL EKOFODERFÖRETAGARNA

Kontrollerna för 2016 fokuserar på aktörens kvalitetssystem.
Kvalitetstänkandet förbättrar verksamhetens tillförlitlighet och kan minska de risker som hänför sig till den
egna verksamheten. Därför är det skäl att satsa på kvalitetstänkande!
Inom ekoproduktionen bedöms aktörens kvalitetssystem i huvudsak på basis av skriftliga dokument. Aktören
ska i förväg skriftligen definiera tillvägagångssätten och komma ihåg att uppdatera dem regelbundet, framför
allt när det görs ändringar i verksamheten. Under kontrollbesöket granskas om den faktiska verksamheten
motsvarar de skriftligen definierade tillvägagångssätten. Försäkra dig också om att du har beaktat och utvärderat riskerna med ekoverksamheten som ett led i kvalitetskontrollen. Riskobjekt i verksamheten kan vara
t.ex. anskaffning av råvara (den mottagna produkten motsvarar den beställda och de nödvändiga handlingarna är i ordning) eller parallellproduktion där åtskiljandet av foder kan orsaka en risk, om samma anordningar också används för framställning av andra än ekofoder. Du måste uppmärksamma att här granskas
risken framför allt ur ekosynpunkt, och inte t.ex. ur fodersäkerhetssynpunkt.
Vid den riskbaserade ekokontrollen utförs såväl extra kontroller som upprepade kontroller hos aktörerna i
enlighet med ekoförordningen. Ekoförordningen ålägger myndigheterna att också ta prover och på så sätt
analytiskt säkerställa att ekofoder är förenliga med bestämmelserna. Provtagningen utförs i huvudsak i samband med tillsynen över inhemsk produktion. Med dessa olika åtgärder säkrar vi att ekofoder är förenliga
med bestämmelserna och påvisar därmed för konsumenterna att man kan lita på ekoprodukter.
Du kan förbereda dig på ekokontrollen genom att redan i förväg kontrollera att kvalitetssystemet som styr
verksamheten är uppdaterat.
 Kontrollera att verksamhetsbeskrivningen och de utförda åtgärderna är dokumenterade.
 Identifiera de risker, utvecklingsobjekt och utvecklingsbehov som hör samman med verksamheten.
 Förutse ändringarna i verksamheten och förbered dig på exceptionella situationer.
 Se till att spårbarheten fungerar ”ett steg framåt och ett bakåt”.
 Försäkra dig om att ekofoder har analyserats på det sätt som behövs.
 Säkerställ att handlingarna finns att tillgå.
 Se kontrollbesöken som ett verktyg som stöder och utvecklar verksamheten.
 Dra nytta av responsen från kontrollbesöken i din verksamhet.
 Tips: gör en intern auditering före produktionskontrollen och korrigera de brister du observerat!
För kännedom:
 Från och med ingången av detta år uppgörs enbart en styrkande dokumentation över produktionskontrollen (inte längre ett beslut), om aktörens ekoverksamhet uppfyller kraven i ekobestämmelserna. Den styrkande dokumentationen postas till aktören tillsammans med produktionskontrollrapporten. Framöver uppgörs ett beslut till aktören enbart om brister har påträffats vid kontrollen.
 Den styrkande dokumentationen kallas också för ekointyg.


Om aktören vill utträda ur kontrollsystemet för ekofoder, ska ett skriftligt meddelande om saken
lämnas till tillsynsmyndigheten. Anmälan om utträde kan göras med en blankett som finns att få på
Eviras webbplats (blankett 12) eller med fri formulering.
Blankett: http://www.evira.fi/portal/se/djur/foder/verksamhet+inom+fodersektorn/blanketter/



Ekointygen finns samlade i Eviras söktjänst där de går att kontrollera/skriva ut/spara. www.evira.fi→
sakenheter → ekologisk+produktion → soktjansten
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