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AKTUELLT OM KONTROLLEN AV PRODUKTION AV EKOLOGISKA GRÖDOR
1. Register över ekologiskt producerat förökningsmaterial och tillstånd att använda konventionellt 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 > Gemensamma > Ekologisk produktion >
Växter> Frön och plantor.
Om ekologiskt utsäde eller annat ekologiskt förökningsmaterial inte går att få tag på, behöver du ett
gällande tillstånd för att få använda konventionellt förökningsmaterial. Det kan vara ett tillstånd gällande en art för alla ekoodlare (Eviras allmänna tillstånd) eller ett partispecifikt tillstånd för en eko-odlare och ett parti (NTM-centralens tillstånd).
Närmare information om förutsättningarna för beviljande av tillstånd, ansökningsanvisningar och blanketter för ansökan finns i guiden Ekologisk produktion 1: Allmänna villkor och villkor för växtproduktion
samt på Eviras webbplats: Evira > Gemensamma > Ekologisk produktion >Ekologisk-produktion/blanketter-och-anvisningar >Tillståndsansökningar.
Viktiga datum att komma ihåg:
 1. april: Arter som omfattas av Eviras allmänna tillstånd 31.3.2018 stryks inte från förteckningen
över arter som omfattas av allmänt tillstånd under tiden 1.4.- 15.6.2018, även om nya partier
skulle läggas till i registret över ekologiskt förökningsmaterial under perioden. Av denna orsak kan
samma sorter under den här tiden finnas både i registret över ekologiskt förökningsmaterial och
omfattas av det allmänna tillståndet.
 15. april: Leveranssvårighet innebär en situation, där det inte finns någon säljare som kan leverera förökningsmaterialet före sådd eller plantering trots att odlaren beställt förökningsmaterialet i
god tid. Evira anser, att en skälig bakre gräns för anskaffning av utsäde för växter som sås på
våren är den 15 april. Efter det kan en tillståndsansökan motiveras med leveranssvårigheter, vilket betyder att det inte finns någon orsak att skjuta upp anhållan om tillstånd hos NTM-centralen.
 1. Maj: Ansökan om undantagstillstånd ska normalt göras före den 1 maj, men sådd är tillåten
först när tillståndet har beviljats.
2. Ändringar i produktionsvillkoren för växtproduktion
En ny sjunde upplaga av guiden Ekologisk produktion 1 – Allmänna villkor och villkor för växtproduktion publiceras i april 2018. Den kan laddas ner på Eviras webbplats: Evira > Gemensamma > Ekologisk produktion > Ekologisk-produktion/blanketter-och-anvisningar. De viktigaste förändringarna gäller
följande frågor:
Konventionellt producerade kompletteringsplantor (stycke 19.8): För att få använda konventionella kompletteringsplantor förutsätts, att det beskrivs i ekoplanen hur de konventionella plantorna kan
identifieras i beståndet under den treåriga omläggningsperioden.
Användning av bärskörden från konventionella moderplantor (stycke 19.6.2): Av konventionella
moderplantor kan man ta ekologisk bärskörd först följande år efter planteringsåret.
Insamling av vildväxande ekologiska produkter (nytt kapitel 21): Eviras anvisning om insamling
av vildväxande ekologiska produkter (Anvisningar för ekologisk produktion 5 – Ekologiska skogsprodukter) har förnyats i sin helhet. Anvisningarna om primärproduktion (ekologiska insamlingsområden
och disponenter över ekologiska insamlingsområdet) publiceras som en del av avisningarna om växtproduktion i kapitel 21. Anvisningarna om inköp av insamlade vildväxande ekoprodukter har flyttats till
Eviras anvisning för ekologisk produktion 3. Villkor för livsmedelsproduktion.
3. Webbförteckningar över produktionsinsatser som lämpar sig för ekoproduktion
På Eviras webplats förs förteckningar över produktionsinsatser som lämpar sig för ekoproduktion:
 Gödselfabrikat: Evira > Gemensamma > Ekologisk produktion > Växter> Gödsling.
 Växtskyddsmedel: Evira > Gemensamma > Ekologisk produktion > Växter> Växtskydd.

