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Tilläggsinstruktioner för säljare av ekospannmål 

I spannmålspass-blanketten har man på våren 2014 samlat information som krävs för 
leverans av ekoprodukter i öppna lass när transporten sker direkt mellan två aktörer som hör 
till kontrollsystemet för ekologisk produktion (t.ex. ekospannmålsgård – spannmålsföretag – 
ekospannmålsgård – ekodjurgård). 

En korrekt ifylld blankett ersätter tidigare tillämpad överensstämmelseförsäkran och 
följesedel i ekospannmålshandel (vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja saateasiakirja). Med 
ett spannmålspass intygar du samtidigt att det saluförda partiet inte berörs av 
marknadsföringsförbud (av myndighet utfärdat beslut om att partiet inte får saluföras som 
ekoprodukt) eller misstankar om att partiet inte skulle uppfylla ekoproduktionskraven. I oklara 
fall är det skäl att vända sig till NTM-centralens ekokontroll.   

Kopia av dokumentutredningen till köparen av ekospannmål   

Köparen av ekologiskt spannmål ska regelbundet säkerställa att säljaren är ansluten till 
ekoövervakningssystemet. Av denna anledning behöver köparen utöver spannmålspasset 
också en kopia över dokumentutredningen eller ekointyget. Lagstiftningen kräver inte att 
säljaren ska ha beslut om ekokontroll eller dokumentutredning för varje enskilt 
försäljningsparti, men det kan vara köparens egen praxis. Var därför alltid beredd att 
leverera en kopia av en uppdaterad dokumentutredning. Närmare anvisningar och 
information får du direkt av köparen.   

NTM-centralen ger en dokumentutredning över varje utförd ekokontroll och utredningen som 
utfärdats föregående år är normalt i kraft till årets slut följande år. Du kan således använda 
det om du inte ännu har erhållit en dokumentutredning som baserar sig på granskningar som 
utförts under innevarande år.  

Information om din ikraftvarande dokumentutredning finns också att få via söktjänsten på 
Eviras internetsida www.evira.fi > Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Söktjänsten. 
Du kan skicka den per e-post eller överenskomma om leverans på annat sätt med köparen.   

Spara informationen om partiet för lagerbokföringen   

Transporten av såväl förpackade ekoprodukter som lösgods ska beskrivas i ekoplanen. Ta 
därför en kopia av spannmålspasset för eget bruk eller anteckna uppgifter om köparen, 
produkten, produktionssättet, mängden, datum och partiets kod i dina anteckningar.    

Närmare information: Eviras anvisning 18219/4 (Ekologisk produktion 1 – Allmänna villkor 
och villkor för växtproduktion) www.evira.fi > Sakenheter > Ekologisk produktion > 
Anvisningar och blanketter (speciellt kapitel 5.1 Ekoplan och kapitel 12 Produkttransporter)  
 
Information i spannmålspasset som berör ekologisk produktion   

Utöver allmän information som ska antecknas i spannmålspasset ska odlaren av ekologiska 
produkter fylla följande uppgifter:   

Produktionssätt = konventionell, omläggning eller ekologisk. Observera att anteckning om 
skedet i SKIFTET under skördeåret (t.ex. SV1, SV2, EKO) inte automatiskt talar om skedet i 
PRODUKTEN som skördas från åkern. Säkerställ skedet speciellt om man i ett skifte som är 
i SV2-skedet har sått ettåriga höstväxter (t.ex. råg, vete eller rybs).  
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Minimi omläggningstiden för ettåriga växter ur försäljningssynpunkt är:  

 Produkten ska marknadsföras som konventionellt producerad när omläggningen i 
skiftet har varat mindre än 12 månader 

 Produkten kan marknadsföras som en produkt i omläggningsskedet om skiftets 
omläggningsskede har varat minst 12 månader före SKÖRDEN.  

 Produkten kan marknadsföras som ekoprodukt om omläggningsskedet i skiftet har 
varat minst 24 månader före SÅDD. 

Ekokontrollmyndighetens kod = Kontrollmyndighetens kod, dvs. NTM-centralens (i form FI-
EKO-XXX) eller Eviras (FI-EKO-201) kod 

Partiets kod =  av säljaren utfärdad kod för försäljningspartiet. Koden möjliggör att 
produktpartiet kan spåras och förknippas till säljarens egen lagerbokföring. T.ex. kodnummer  
”3/2014, 15.3.2014” informerar att det är fråga om årets tredje försäljningsparti som har 
levererats den 15 mars. Uppgifterna om partiet finns i lagerbokföringen både enligt koden 
3/2014 och datum. Därvid kan man inte blanda det exempelvis med ett annat parti som sålts 
samma dag med kodnummer 4/2014, 15.3.2014.  

Tillsynsmyndigheternas kodnummer 

Övervakande myndighet Kodnummer 

NTM-centralerna 

 Nyland FI-EKO-101 

 Egentliga Finland FI-EKO-102 

 Satakunda FI-EKO-103 

 Tavastland FI-EKO-104 

 Birkaland FI-EKO-105 

 Sydöstra Finland FI-EKO-106 

 Södra Savolax FI-EKO-107 

 Norra Savolax FI-EKO-108 

 Norra Karelen FI-EKO-109 

 Mellersta Finland FI-EKO-110 

 Södra Österbotten FI-EKO-111 

 Österbotten FI-EKO-112 

 Norra Österbotten FI-EKO-113 

 Kajanaland FI-EKO-114 

 Lappland FI-EKO-115 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira FI-EKO-201 

Ålands landskapsregering FI-EKO-401 

 


