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FÖRORD 

Sedan jag började Miljö- och hälsoskyddsprogrammet hösten 2007 har mitt intresse till 

större delen legat på livsmedelssidan. Under studietidens gång har intresset växt sig starkare. 

Intresset ligger till större del kring lagstiftningen och kontrollaspekten och inte så mycket i 

själva kosten, därför blev det en fullträff när Livsmedelsverket hörde av sig i frågan om 

examensarbete gällande ekologisk kontroll.  

Examensarbetet har gett mig en stor insyn i den ekologiska kontrollen, inte bara i Sverige 

utan även inom Europa. Resultatet av detta samarbete redovisas i detta arbete.  

 

Jag vill passa på att tacka de personer som hjälp mig på vägen under detta examensarbete: 

Livsmedelsverket 

Åsa Lavin, handledare vid Umeå Universitet under examensarbetet 

Lena Wallin, handledare på Livsmedelsverket under examensarbetet 

Pontus Elvingson och Viveka Larsson, kontaktpersoner på Livsmedelsverket under 

examenarbetet 
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ABSTRACT 

Suggested rating of organic producers 

A comparison with other countries' ecological regulation 

In order to facilitate trade between EU members, the European Committee has created 

regulations that will govern supervision of organic products. Every regulatory agency shall, 

according to the European Committees regulations, carry out a risk classification of each 

organic producer they regulate. This study for The National Food Administration compares 

regulation of Swedish organic products with other countries, and aims to produce a 

simplified model based on risk that can be the beginning of the risk classification model that 

Sweden in the current situation don’t have. The thesis is based on three questions:  1) What 

criteria should we use for assigning organic food producers?  2) How do selected European 

countries and frontrunners rate organic producers and what can Sweden learn from them? 3) 

How might a national classification model of organic production look in order to ensure an 

equivalent level of regulation and prevent competition among private inspection bodies? A 

review of information gathered from the different countries gave differing results. Few real 

classification models were provided, and instead only guidance and manuals were received. 

The simplified classification model that has been recommended as a model for the Swedish 

risk classification is largely taken from the Norwegian control body Debio, which in the 

current situation seems to have one of the most developed risk classification models in 

Europe. The conclusion of this study is that Europe today still has much to do when it comes 

to good control over the organic food market. 

Keyword: Organic Risk classification regulatory agencies 

http://webbutiken.slv.se/articles/article.asp?article_id=7035
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SAMMANFATTNING 

Den ekologiska marknaden växer sig allt starkare på livsmedelsmarknaden i Sverige. Detta 

gör att det krävs en restriktivare kontroll för att undvika svag redlighet, vilseledning och fusk. 

För att förenkla handel mellan EU-länder har Europakommittén skapat förordningar som 

ska styra den ekologiska kontrollen. För att få kalla sin produkt ekologisk måste dessa regler 

vara uppfyllda.   

Certifiering sker genom kontrollorgan utsedda av ackrediteringsorgan, dessa kan både vara 

privata och statliga. Varje kontrollorgan ska enligt europakommitténs förordningar utföra 

riskklassificering på varje aktör som de ska kontrollera. Detta för att kunna lägga tillräckligt 

mycket tid på att övervaka aktörer utefter deras förutsättningar.  

Examensarbetet initierades av Livsmedelsverket och syftet är att jämföra Sveriges ekologiska 

kontroll med andra länders, samt försöka utveckla en förenklad riskklassificeringsmodell för 

ekologiska aktörer som kan ligga som grund för den modell Sverige i dagsläget inte har. 

Frågeställningar: 

 Vilka generella kriterier används i Europa för att riskklassificera ekologiska aktörer? 

 Hur gör några utvalda EU-länder samt föregångsländer sin riskklassificering av 

ekologiska aktörer som Sverige kan ta lärdom av? 

 Hur skulle en riksklassificeringsmodell av ekologiska produktionsanläggningar kunna 

se ut för att säkerställa en likvärdig kontroll och förhindra en konkurrenssituation 

bland de privata kontrollorganen? 

 

Grunden för detta examensarbete är de olika ländernas dokument och information om sin 

kontroll av ekologisk produktion samt EU:s och Sveriges lagstiftning gällande den ekologiska 

marknaden samt kontrollen.  

Resultatet av sammanställningen utifrån den information som samlats in från de olika 

länderna gav skiftande utdelning. Få rena riskklassificeringsmodeller erhölls och istället 

mottogs vägledningar samt manualer. Detta kan tolkas som att flera länder delar Sveriges 

tillstånd gällande brist på riskklassificeringsmodell och kontroll över de som delegerats 

kontroll.  Den förenklade riskklassificeringsmodellen som föreslagits som en modell för 

Sveriges riskklassificeringsmodell är inspirerad från Norges kontrollorgan Debio, som i 

dagsläget verkar ha en av de mest utvecklade riskklassificeringsmodellerna i Europa. 

Slutsatserna av arbetet är att Europa idag har mycket kvar att göra för att få en god kontroll 

över den ekologiska marknaden. En riskklassificeringsmodell bör inrättas i samtliga länder. 
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INLEDNING 

Enligt Europeiska kommissionens handbok om gemenskapens lagstiftning gällande 

ekologiskt jordbruk är det ekologiska jordbruket resultatet av många olika idéer som har 

vuxit fram ur ett flertal alternativa metoder för jordbruksproduktion, som utvecklats 

framförallt i norra Europa sedan 1900-talets början. Det ekologiska jordbruket fick 

emellertid sitt verkliga uppsving under 1980-talet, då denna typ av jordbruksprodukter och 

konsumenternas intresse för dess produkter fortsatte att utvecklas inte bara i de flesta 

europeiska länder utan också i länder som USA, Kanada, Australien och Japan. 

Den gynnsamma situationen för utvecklingen av det ekologiska jordbruket har till stor del sin 

grund i konsumenternas uttalade önskan att få tillgång till hälsosamma och mer miljövänliga 

produkter. 

Samtidigt fick det ekologiska jordbruket allt större erkännande hos myndigheter och som då 

började utarbeta särskild lagstiftning inom detta område. Ett rättsligt regelverk - förordning 

(EEG) nr 2092/91 - antogs därför av Europeiska gemenskapen i början av 1990-talet. Senare 

har det ersatts med två nya förordningar, RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 834/2007 av den 

28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om 

upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 och KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) 

nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 

(EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med 

avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll. Införande av det nya regelverket 

innebar att alla produkter som märktes och såldes som ekologiska behövde vara 

kontrollerade mot ovan nämnda regelverk. 

Redan 1995 när Sverige blev medlem i EU beslutade Livsmedelsverket att den ekologiska 

kontrollen skulle genomföras av privata kontrollorgan. Fram till 2006 verkade ett privat 

kontrollorgan på marknaden och certifierade och kontrollerade all ekologisk produktion i 

Sverige. 

När efterfrågan av ekologiska livsmedel ökade på marknaden, vilket även medförde en ökad 

produktion av ekologiska produkter, ökad införsel från andra medlemsstater och en ökad 

import kom ytterligare tre privata kontrollorgan in på marknaden.  Gemensamt för dessa 

kontrollorgan är att de både certifierar (som är en affärsmässig relation) och kontrollerar 

samma (som är ett myndighetsuppdrag) samma ekologiska aktörer, detta ger utrymme för 

fusk och oegentligheter. 

2006 genomgick den europeiska livsmedelskontrollen ett paradigmskifte och en helt ny 

livsmedelslagstiftning trädde i kraft. En stor skillnad blev att all livsmedelskontroll skulle 

vara baserad på risken för oegentligheter. I regelverket för ekologisk kontroll finns även där 

ett krav på att kontrollerna ska fastställas på grundval av en bedömning av risk för att det 

förekommer oegentligheter och överträdelser mot reglerna. 

Livsmedelsverket har i vägledning för riskklassificering av livsmedelsanläggningar och 

beräkning av kontrollavgifter utvecklat en riskklassificeringsmodell för kontroll av 

livsmedelsanläggningar. En kontroll som idag utförs av antingen av Livsmedelsverket eller av 
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kommunernas kontrollmyndighet. I dagsläget finns ingen riskklassificeringsmodell för den 

ekologiska kontrollen. Inte heller har de privata kontrollorganen utvecklat egna 

riskklassificeringsmodeller. Den ekologiska kontrollens utformning och frekvens är inte 

fastställd på grundval av en bedömning av risken för fusk utan alla ekologiska aktörer får 

minst ett fysiskt besök årligen. 

Med anledning av att det är flera privata kontrollorgan involverade i den ekologiska 

kontrollen samt att det finns en konkurrenssituation mellan dem finns det ett behov av att 

säkerställa en likvärdig kontroll för ekologiska aktörer som är baserad på risken för fusk. 

Syfte 

Detta examensarbete syftar till att studera hur andra EU-länder samt föregångsländer 

genomför sin kontroll av ekologiska aktörer samt att föreslå en förenklad 

klassificeringsmodell gällande kontroll av ekologiska anläggningar som bidrar till en 

likvärdig kontroll baserad på risken för att det förekommer oegentligheter och överträdelser 

när det gäller efterlevnaden av kraven i regelverket. 

Några av de frågeställningar som arbetet kommer att innehålla är: 

 Vilka generella kriterier används i Europa för att riskklassificera ekologiska aktörer? 

 Hur gör några utvalda EU-länder samt föregångsländer sin riskklassificering av 

ekologiska aktörer och som Sverige kan ta lärdom av? 

 Hur skulle en förenklad riksklassificeringsmodell av ekologiska 

produktionsanläggningar kunna se ut för att säkerställa en likvärdig kontroll och 

förhindra en konkurrenssituation bland de privata kontrollorganen? 

 

Avgränsning 

Avgränsningen i detta arbete innebär att någon fördjupning i användningen av den 

framtagna riskklassificeringsmodellen inte görs. Endast undersökning av det antalet länder 

som kan ge en representativ överblick över den ekologiska kontrollen i Europa samt 

föregångsländer utförs. Länderna har valts ut genom diskussion med Livsmedelsverket.  

Bakgrund 

Den ekologiska marknaden, allmänt 

Enligt International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM, 2010) spelar 

den ekologiska produktionsmetoden en dubbel roll i samhället.  Den försörjer en särskild 

marknad där konsumenterna efterfrågar ekologiska produkter och den levererar kollektiva 

nyttigheter som bidrar till miljö- och djurskyddet, liksom till landsbygdsutvecklingen. 

Efterfrågan av ekologiska livsmedel och produkter ökar i dagens samhälle.  



3 

 

Ekologiskt jordbruk är ett produktionssystem som upprätthåller hälsa, mark, ekosystem och 

människor. Det bygger på ekologiska processer, biologisk mångfald och cykler anpassade till 

lokala förhållanden, snarare än användningen av tillsatser med biverkningar. Ekologiskt 

jordbruk kombinerar tradition, innovation och vetenskap till förmån för den gemensamma 

miljön och främjar rättvisa relationer och en god livskvalitet för alla inblandade samt bygger 

på ett systematiskt arbetssätt och normer som kan verifieras och är internationellt erkända. 

Målen med ekologisk produktion av livsmedel är att införa ett hållbart förvaltningssystem för 

jordbruk som: 

 Respekterar naturens system och cykler samt upprätthåller och förbättrar kvalitén på 

jord och vatten, växternas sundhet och djurens hälsa samt balansen mellan dem 

 Har en hög biologisk mångfald 

 Använder energi och naturresurser på ansvarsfullt sätt 

 Respekterar djurens artspecifika beteendebehov 

 Innehåller produkter av hög kvalitet 

 Genererar livsmedel till en så stor kundgrupp som möjligt som inte använder sig av 

processer som skadar miljö, hälsa, växter och djurs välbefinnande 

 

Certifiering och märkning 

Enligt Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2010) måste aktörer som vill kalla sig ekologiska 

bli certifierade, vilket innebär att de måste kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan. Det 

innebär att ett företag som vill bli certifierat som ekologiskt ingår ett avtal med ett oberoende 

kontrollorgan där aktören förbinder sig att följa gällande regler och att ta emot kontrollbesök. 

När kontrollorganet har godkänt produktionen får aktören ett certifikat, och har rätt att 

märka sina produkter som ekologiska. 

Certifierade ekologiska produkter är sådana som har producerats, lagrats, behandlats, 

hanteras och saluförts i enlighet med exakta tekniska specifikationer och är certifierade som 

"ekologisk" av ett kontrollorgan. (IFOAM, 2010) Det är viktigt att notera att en ekologisk 

märkning gäller tillverkningsprocessen och säkerställer att produkten har producerats och 

bearbetats på ett ekologiskt godtagbart sätt.  

När en aktör får sin produktion certifierad så sker detta enligt EU-reglerna, som är en 

grundnivå för att aktören ska få sälja sina produkter som ekologiska. (Jordbruksverket, 2010) 

Aktören får då använda EU-märket på sina produkter. Om aktören vill kan den dessutom 

certifiera sin produktion enligt privata certifieringföretags egna normer och standarder. I så 

fall får aktören också använda deras märken på sina produkter. Det är obligatoriskt att märka 

ekologiska produkter med EU-märket. Företaget kan även ha de privata 

certifieringföretagens märken om företaget är certifierat enligt deras regelverk, men i så fall 

ska det ske tillsammans med EU-märket.  De privata cerifieringsföretagens regler är till 

skillnad från EU-reglerna inte rättsligt bindande men kan vara mer restriktiva än vad som 

krävs enligt lag, vanligtvis som svar på krav från konsumenterna.  
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Enligt Europakommissionens hemsida (EU, 2010) är distribution på gemenskapens marknad 

av ekologiska produkter från tredje land endast tillåten om dessa har producerats och 

kontrollerats enligt samma, eller motsvarande, villkor som gäller inom EU.  

På Livsmedelsverkets hemsida om råd om märkning av mat kan man läsa att för att få märka 

livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser 

och att alla steg i produktionen har kontrollerats av ekologiska kontrollorgan. För övriga 5 

procent kan man ansöka hos Livsmedelsverket för att få använda en konventionell ingrediens 

om det inte finns någon ekologisk ingrediens av jordbruksursprung i rätt mängd eller av rätt 

kvalitet. Mat som innehåller mindre än 95 procent ekologiska ingredienser får inte märkas 

och beskrivas som ekologiska. När konsumenterna möter EU-logotypen för ekologisk mat i 

butiken ska de känna sig säkra på att den maten svarar mot de krav som EG-förordningen 

ställer. Det handlar om redlighet, att ett livsmedel ska vara det den utger sig för men också 

om etik. Därför är kontrollen viktig.  

 

Lagstiftning 

Inom EU ska (som huvudregel) alla som framställer, bereder, förvarar eller importerar från 

tredje land och som vill märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet 

innehåller ekologiska ingredienser anmäla sig till ett godkänt kontrollorgan samt låta sitt 

företag omfattas av kontroll. I Sverige görs dock undantag från kravet på anmälan och 

kontroll för de som säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument eller slutanvändare, 

under förutsättning att de inte: 

 Förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller 

importerar ekologiska produkter från tredje land, eller 

 Samtidigt säljer eller lagrar ekologiska och konventionella lösviktsvaror av samma 

slag 

 

I Sverige finns fyra godkända kontrollorgan som kontrollerar och certifierar ekologiska 

livsmedel: 

 Aranea Certifiering AB 

 SMAK AB 

 HS Certifiering AB 

 Valiguard AB 

 

Ekologisk produktion omfattas av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

(EG) Nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 

efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och 

djurskydd, och därmed hur reglerna om offentliga livsmedels- och foderkontroll tillämpas på 

kontroller inom den ekologiska sektorn. En behörig myndighet som ansvarar för 

genomförandet av kontroller på området för ekologisk produktion skall också utses av 

medlemsstaterna, enligt artikel 27.1 i förordning (EG) nr 834/2007. Det är vanligt att den 

behöriga myndigheten för ekologisk produktion delegerar kontroll av ekologiska aktörer till 
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privata kontrollorgan. I de fall som kontroller utförs av privata kontrollorgan skall det 

betraktas som offentlig kontroll i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004. 

Som en allmän regel bör kontrollsystemet för ekologiska aktörer fastställas så nära som 

möjligt till förordningen (EG) nr 882/2004 genom att uppfylla grundläggande krav och 

villkor, men också genom att medge viss flexibilitet för enskild bedömning vid 

genomförandet av de särskilda bestämmelser beroende på deras relevans för 

kontrollsystemet för ekologisk produktion.  I förordning (EG) nr 834/2007 anges i dess 

artiklar 27 till 31 grunderna i kontrollsystemet som varje medlemsstat har att ställa upp. 

I förordningen (EG) nr 882/2004 räknas flera krav och operativa kriterier för behöriga 

myndigheter upp för att säkerställa deras opartiskhet och effektivitet. Ytterligare uppgifter 

för den behöriga myndigheten för ekologisk produktion anges i förordning (EG) nr 

834/2007. Enligt den terminologi som används av förordning (EG) nr 882/2004 innebär det 

att en behörig myndighet är den centrala myndighet i en medlemsstat som är behörig för 

anordnandet av offentlig kontroll. 

 

Krav på delegerade kontrollorgan 

I synnerhet följande krav på den behöriga myndigheten härrör från förordning (EG) nr 

882/2004: 

 Den behöriga myndigheten skall säkerställa effektiviteten och lämpligheten av 

kontroller (artikel 4.2) 

 Den behöriga myndigheten skall se till att personal som utför kontrollerna är fria från 

eventuella intressekonflikter (artikel 4.2.b) 

 Den behöriga myndigheten måste ha tillgång till en lämplig laboratoriekapacitet för 

prover (artikel 4.2 c) 

 Den behöriga myndigheten måste ha en tillräckligt stor, väl kvalificerad och erfaren 

personal (artikel 4.2 c) 

  Den behöriga myndigheten skall ha lämpliga och väl underhållna utrymmen och 

utrustning (artikel 4.2.d) 

 Den behöriga myndigheten skall ha juridiska befogenheter för att utföra offentlig 

kontroll (artikel 4.2 e) 

 Effektiv samordning måste säkerställas mellan alla de behöriga myndigheterna om 

behörigheten att genomföra kontroll är knuten till en myndighet eller andra 

myndigheter än den centrala myndigheten eller mer än en enhet inom den behöriga 

myndigheten är behörig att utföra kontroller (artiklarna 4.3 och 4.5) 

 Den behöriga myndigheten skall utföra interna revisioner eller låta utföra externa 

revisioner och måste vidta lämpliga åtgärder mot bakgrund av deras resultat (artikel 

4.6) 

 Den behöriga myndigheten skall se till att alla personer som utför kontroll får lämplig 

utbildning, inklusive en kompletterande utbildning som behövs (artikel 6) 

 Den behöriga myndigheten skall se till att den som bedriver sin verksamhet har en 

hög grad av insyn (artikel 7.1) 
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 Den behöriga myndigheten måste vidta åtgärder för att säkerställa att dess personal 

inte röjer information som erhållits när företaget kontrollerats (artikel 7.2) 

 Den behöriga myndigheten skall utföra kontroll i enlighet med dokumenterade 

rutiner (artikel 8.1) 

 Den behöriga myndigheten skall ha rutiner för att kontrollera effektiviteten hos 

kontrollerna och se till att korrigerande åtgärder vidtas vid behov och att 

kontrollförfaranden uppdateras på lämpligt sätt (artikel 8.3) 

 Den behöriga myndigheten skall upprätta rapporter om de kontroller som har utförts 

(artikel 9.1) 

 Den behöriga myndigheten skall inrätta lämpliga förfaranden för att garantera den 

rätt att begära ett kompletterande expertutlåtande som aktörerna vars produkter är 

föremål för provtagning och analys har (artikel 11.5) 

 Den behöriga myndigheten skall utse laboratorier som kan utföra analyser av prover 

som tagits (artikel 12.1) 

 Den behöriga myndigheten skall vidta åtgärder i händelse av bristande efterlevnad av 

en aktör (artikel 54) 

 Den behöriga myndigheten skall fastställa regler om sanktioner för överträdelser av 

livsmedels- och foderlagstiftningen (artikel 55) 

 Den behöriga myndigheten ska till den berörda företagaren eller dennes företrädare 

överlämnats information om rätten till att överklaga sådana beslut och om de 

förfaringssätt och tidsfrister som gäller för detta (artikel 54.3.b) 

 

Dessutom kräver den ekologiska lagstiftningen att den behöriga myndigheten: 

 

 Tar emot anmälningar från aktörer (artikel 63.3 i förordning (EG) nr 889/2008) 

 Säkerställer att alla aktörer som följer ekologiska regler och bidrar till att utgifterna 

för kontrollerna får rätt att omfattas av kontrollsystemet för ekologisk produktion 

(artikel 28,4 i förordning (EG) nr 834/2007) 

 Omedelbart utbyta information i händelse av oegentligheter och överträdelser (artikel 

30.2 i förordning (EG) nr 834/2007) 

 

Enligt förordning 834/2007 får den behöriga myndigheten delegera särskilda uppgifter i den 

offentliga kontrollen till ett eller flera kontrollorgan. De åtgärder som avses i artikel 54 får 

emellertid inte delegeras. Den behöriga myndigheten får delegera vissa uppgifter till ett 

särskilt kontrollorgan, endast om: 

 Det finns en exakt beskrivning av de uppgifter som kontrollorganet får utföra och av 

de villkor under vilka uppgifterna får utföras. 

 Det kan visas att kontrollorganet:  

- Har den sakkunskap, utrustning och uppbyggnad som krävs för att utföra de 

uppgifter som har delegerats 

- Har tillräckligt stort antal av för ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal 

- Är opartiskt och fritt från intressekonflikter när det gäller utövandet av de 

uppgifter som har delegerats 

 Kontrollorganet verkar och är ackrediterat i enlighet med europeisk standard EN 

45004 
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  Laboratorierna verkar i enlighet med standarderna i artikel 12.2 

  Kontrollorganet meddelar resultaten av de kontroller som har utförts till den 

behöriga myndigheten, regelbundet och närhelst den behöriga myndigheten begär 

det 

 Om kontrollerna indikerar eller visar att det är sannolikt att bestämmelserna inte 

följs, skall kontrollorganet omedelbart underrätta den behöriga myndigheten om 

detta 

 Det finns en effektiv och ändamålsenlig samordning mellan den delegerande 

behöriga myndigheten och kontrollorganet 

 

När kontrollorgan godkänns av myndighet ska även dessa kriterier tas med: 

 

 Det normala kontrollförfarandet skall följas, med en detaljerad beskrivning av de 

kontroll- och försiktighetsåtgärder som organet åtar sig att ålägga de aktörer som 

omfattades av kontroll 

 De åtgärder som organet avser vidta om oegentligheter upptäcks 

 

Dock får inte kontroll och granskning delegeras från myndighet till kontrollorgan om det 

gäller: 

 

 Kontroll av andra kontrollorgan 

 Bevilja undantag 

 

Kontroll på kontrollorgan 

Om medlemsstaterna godkänner ett eller flera kontrollorgan, är det enda sättet att ta reda på 

om de följer alla de kriterier och fullgör de uppgifter som har delegerats till dem på ett 

tillfredsställande sätt, att övervaka deras verksamhet. Kontrollen över kontrollorganen är 

tänkt att begränsa dessa risker genom att kontrollera att samtliga kontrollorgan uppfyller 

kraven. 

De behöriga myndigheter som delegerar särskilda uppgifter till kontrollorgan skall vid behov 

genomföra revisioner eller inspektioner av kontrollorganen. Om det vid revisionen eller 

inspektionen framgår att sådana organ inte utför de uppgifter som har delegerats till dem på 

korrekt sätt, får den delegerande behöriga myndigheten återkalla delegeringen. Den skall 

återkalla delegeringen utan dröjsmål, om kontrollorganet inte snabbt vidtar lämpliga 

korrigerande åtgärder. 

 

Riskbaserad kontroll 

För att säkerställa att ekologiska produkter framställs enligt de krav som anges i 

gemenskapens lagstiftning om ekologisk produktion bör aktörernas verksamhet i alla led i 

produktions-, berednings- och distributionskedjan för ekologiska produkter omfattas av ett 
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kontrollsystem (detta bör införas och förvaltas enligt reglerna i europaparlamentets och 

rådets förordning). 

Medlemsstaterna ska se till att det inrättade kontrollsystemet gör det möjligt att spåra varje 

produkt på alla stadier i produktions, bearbetnings- och distributionskedjan för att garantera 

konsumenterna att de ekologiska produktionerna har producerats i överensstämmelser med 

kraven i förordningen. Om en allvarlig överträdelse eller överträdelse med långvarig verkan 

upptäcks ska kontrollmyndigheten och kontrollorganen förbjuda den berörda aktören att 

saluföra produkter som åberopar den ekologiska produktionsmetoden. Överträdelserna ska 

rapporteras till medlemsstaterna, myndigheterna och kontrollorgan. 

Bakgrunden är en allmän regel fastställd i förordning (EG) nr 882/2004, så ska den officiella 

livsmedelkontrollen ska utföras regelbundet och baseras på en riskbedömning och med 

lämplig intervall. Mer specifika regler om utförandet och frekvensen av kontrollerna av 

ekologiska aktörer ges i ekologisk produktion lagstiftningen. Sammanfattningsvis kan man 

säga att artikeln 27.3 i förordningen (EG) nr 834/27 beskriver att utförandet och frekvensen 

av den ekologiska kontrollen skall fastställas på grundval av en bedömning av risken för 

förekomst av oegentligheter och överträdelser när det gäller efterlevnaden av kraven som 

fastställs i denna förordning. 

Alla ekologiska aktörer skall genomgå en fysisk inspektion minst en gång per år. Dessutom 

skall ytterligare kontrollbesök genomföras utefter en bedömning av risken för bristande 

efterlevnad av reglerna för ekologisk produktion. 

 

Riskkriterier 

Citering av texten i vägledningen för den offentliga kontrollen i den ekologiska sektorn, 

kapitel 8 - Riskbaserad strategi: 

 "Detta betyder att kontrollorganet eller kontrollmyndigheten behöver fastställa ett 

kvantitativt värde på risk för bristande efterlevnad av de organiska produktionsreglerna för 

varje aktör. Beslutet om huruvida en aktör kommer att få ett nytt besök beror på hur stor 

risken för hans bristande efterlevnad är. I praktiken ska varje aktör bedömas gentemot på 

förhand fastställda riskkriterier. Resultatet av bedömningen måste kvantifieras, t.ex. 

översättas till poäng. Poängsättningen för varje kriterium kan till exempel ske enligt följande: 

0 - ingen risk, 1 - låg risk, 2 - medelhög risk, 3 - hög risk. I slutändan är det totala antalet 

poäng per aktör som beräknas. De aktörer med ett totalt antal poäng som överstiger ett visst 

belopp kan få ett ytterligare kontrollbesök. " 

Riktlinjen nämner tre riskkriterier som anges i artikel 65.4 i förordning (EG) nr 889/2008 

som skall beaktas i riskbedömningen i samtliga fall: 

 Resultaten av tidigare kontroller 

 Kvantiteten av berörda produkterna 

 Risken för utbyte av produkter 

 

Enligt riktlinjerna bör tillvägagångssättet för riskanalys och dess årliga genomförande 

dokumenteras av kontrollorgan och myndigheter. Syftet med dessa riktlinjer är att utveckla 
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en gemensam förståelse mellan medlemsstaterna i genomförandet av vissa aspekter av 

kontrollsystemet för ekologiskt produktion som läggs ut av gemenskapens lagstiftning, 

nämligen genom förordningarna (EG) nr 834/2007, (EG) nr 889/2008 och (EG) nr 

882/2004. Förordning (EG) nr 882/2004 beskriver i detalj hur den offentliga livsmedels- 

och foderkontroll skall genomföras av medlemsstaterna. Offentlig kontroll definieras i artikel 

2 i förordning (EG) nr 882/2004. 

 

Sveriges situation 

I vägledningen för riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av 

kontrollavgifter är en viktig faktor som behöver kontrolleras på samtliga 

livsmedelsanläggningar att det finns fungerande spårbarhets- och återkallelserutiner. En 

annan del av kontrollen har som syfte att motverka att konsumenten blir lurad eller vilseledd 

av exempelvis den information som kopplas till respektive produkt. Därför ska en beräkning 

även ske av hur mycket kontrolltid som behövs för att förebygga att detta. Kontrollen av att 

informationen på förpackningen eller presentation av livsmedlet är riktig samt att företaget 

har fungerande spårbarhetsrutiner och återkallelserutin omfattas inte av den tid som tilldelas 

enligt riskmodulen. Därmed finns behov av att tilldela lite mer kontrolltid. 

Kontrolltidstillägg ges för kontroll som inte baseras på de faktorer som tas med i 

riskmodulen. Krav på spårbarhet gäller alla livsmedelsföretagare. Därtill handlar det 

framförallt om anläggningar som förpackar och märker livsmedel. Tidstillägget läggs ovanpå 

den kontrolltid som redan har fastställts enligt riskmodulen. Syftet med tillägget är att medge 

att myndigheter ska kunna utöva kontroll som är oberoende av de risker som verksamheten i 

anläggningen i övrigt genererar. Härmed kommer kontrolltidstillägget enligt informations- 

och spårbarhetsmodulen att medföra att kontroll av t.ex. märkning kan göras på 

anläggningar som i övrigt klassas väldigt lågt med avseende på risk. Tillägget ges direkt i 

kontrolltimmar och är beroende av vilken verksamhet anläggningen har. Gruppindelningen 

avser att identifiera anläggningar med olika stort behov av kontroll av kontrollområdet.  

Modellen anger vilket kontrolltidstillägg som ska göras utifrån de förutsättningar som anges 

där. Tiden adderas till den tid som framkommit genom användandet av riskmodulen, 

riskmodulens tid. Se tabell 1 för Livsmedelsverkets Riskmodul.  

I dagsläget finns ingen riskklassificering av ekologiska aktörer i Sverige vilket det enligt lag 

ska finnas. Med anledning av att det är flera privata kontrollorgan involverade i den 

ekologiska kontrollen samt att det finns en konkurrenssituation mellan dem finns det ett 

behov av att säkerställa en likvärdig kontroll för ekologiska producenter som är baserad på 

risken för fusk. I detta arbete ska en förenklad modell tas fram som ska bli början på den 

lösning vi i Sverige söker för att komma till rätta med en del av de problem vi har med 

ekologisk kontroll. 
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Tabell 1: Livsmedelsverkets Riskmodul 

Riskfaktor  
 

Riskpoäng Bedömning 

1. TYP AV VERKSAMHET OCH 

LIVSMEDEL  

a) Hög risk 55  

b) Mellan risk 35  

c) Låg risk 15  

d) Mycket låg risk 5  

2. PRODUKTIONENS STORLEK    

a) Mycket stor 55  

b) Stor 45  

c) Mellan 35  

d) Liten 25  

e) Mycket liten 15  

f) Ytterst liten 5  

3. KONSUMENTGRUPPER    

Producerar/serverar livsmedel till 

känsliga konsumentgrupper  

10  

Summa: 
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MATERIAL OCH METODER 

Uppdrag från Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket erbjöd ett examensarbete gällande ekologisk kontroll. Sveriges 

kontrollorgan fastställer inte ett kvantitativt värde på risk för bristande efterlevnad av de 

organiska produktionsreglerna för varje aktör de kontrollerar. Därför föreslogs att 

examensarbetet skulle handla om att utveckla en förenklad riskklassificeringsmodell utifrån 

riskfaktorer som finns i samband med ekologisk produktion. Detta skulle ske genom att 

studera andra länders ekologiska kontroll för att se om det fanns något att lära av dem. Via 

Livsmedelsverkets representant i Europakommissionen togs kontaktinformation till de 

behöriga myndigheterna för ekologisk kontroll av de önskade länderna fram.  

Urval 

Valet av länder kom till genom diskussion med livsmedelsverket om vilka länder som var 

mest samarbetsvilliga och kunde tänkas inneha någon form av ekologisk kontroll som Sverige 

kunde dra nytta av. I detta arbeta valdes följande länder: Norge, Kanada, Danmark, 

Tyskland, Frankrike, Italien, Lettland, Slovakien, Finland, Malta. Nederländerna, Belgien, 

Storbritannien, Island och Österrike. Kanada togs med som ett icke-europeiskt land eftersom 

att det anses vara ett föregångsland gällande ekologisk kontroll.   

Länderna kontaktades genom e-post, där ett utskick (Bilaga 1) skickades ut via 

Livsmedelsverkets representant från Europakommissionen.  Fyra veckor efter utskicket och 

en vecka efter den utsatta deadlinen, skickades en påminnelse ut till de länder som då inte 

hade svarat.  

Litteraturstudie 

Lagtexter som styr den svenska kontrollen och riskklassificering har studerats tillsammans 

med EG-förordningarna gällande ekologisk kontroll. Via de svenska vägledningarna b.la. för 

offentlig kontroll kunde en fingervisning erhållas om vilka lagtexter som var relevanta. 

Utgångspunkter 

Utgångspunkterna för utformning av detta examensarbete var system för riskklassificering, 

vägledning för ekologisk kontroll och information om allmän livsmedelskontroll från 

länderna vi skickade utskicket till. Utöver det har EG-förordningar, den svenska 

livsmedelslagen och svenska vägledningar varit en del av grunden till detta arbete. 

De olika länderna har ett brett utbud av olika system och tolkningar av gemenskapens 

vägledningar vilket försvårar bedömningen av ”rätt” och ”fel”. 
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Modellen 

Från de dokument som erhölls från de olika länderna som har besvarat utskicken gallrades 

överflödig information bort. Den informationen som var relevant är:  

 En kort allmän beskrivning om den information man fått från kontrollorganen och 

myndigheterna i respektive land 

 Riskklassificeringsschema 

 Viktiga kriterier för riskbasering vid kontroll 

 

Informationen som fanns kvar efter utgallringen har sedan legat till grund för den förslagna 

riskklassificeringsmodellen. En punktlista med de allra vanligaste och generella kriterierna 

för riskbasering sammanställdes från samtliga länders erhållna information.  Av den 

insamlade informationen och kunskapen utvecklades sedan en förenklad modell. 
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RESULTAT 

Länderna 

Nedan presenteras informationen som har erhållits från de olika ländernas behöriga 

myndigheter gällande den ekologiska kontrollen. Informationen har kortats ned så att endast 

de uppgifter som är relevanta för denna studie används. Samtliga dokument och 

konversationer har erhållits via e-post. Från de femton länderna som kontaktades svarade tio 

stycken på utskicken.  

Finland 

Allmän beskrivning  

Finlands representant Meinander Beata mailade och berättade att Finland ännu inte har nå-

got riskbedömningssystem med poängsättning såsom kommissionen förutsätter. Eftersom 

alla ekologiska verksamheter granskas minst en gång om året i Finland så ser de att kontrol-

len inte kan förbättras genom fler kontroller, utan hellre genom att under det ena besöket 

koncentrera sig på vissa saker mera än andra.  

Riskklassificeringsschema 

Inget riskklassificeringsschema erhölls. 

Viktiga kriterier för riskbasering vid kontroll 

Finland har ännu inte tagit fram några kriterier för riskbedömning enligt kommissionens 

vägledning men de planerar att göra det. Det största hindret är att de inte tror på att kontrol-

len blir bättre eller mer pålitlig med fler schemalagda kontroller än en gång per år utan tror 

fortfarande på att man borde kunna granska mera sällan. 

Slovakien 

Allmän beskrivning  

Via mailkonversation med Slovakiens kontaktperson Ivan Kusnier erhölls information om att 

i Slovakien är riskbedömningssystemet kontrollorganets egendom och inte den behöriga 

myndighetens. Därför kunde inte en kopia på deras system erhållas. Slovakiens system 

beskrevs dock som sådant:  

 

Hos varje aktör uppskattas möjligheten att nå vissa punkter. Och mängden punkter delar in 

varje aktör in i en kategori. Slovakien har tre kategorier: 1 - låg risk (max 6 poäng), 2 - 

medelhög risk (7 - 8 poäng) och 3 - hög risk (9>). 

Riskklassificeringsschema 
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Inget riskklassificeringsschema erhölls. 

Viktiga kriterier för riskbasering vid kontroll 

 Finns några icke avvikelser eller oegentligheter från i år - 1 eller 2 poäng 

 Finns några icke avvikelser eller oegentligheter innan tidigare år - 1 eller 2 poäng 

 Ändrad verksamhet - 1 poäng 

 Ny aktör - 3 poäng 

 Registrerat område på över 1000 ha - 1 poäng 

 Mer än en djurart - 1 poäng  

 

I kategori 1 utförs minst en inspektion/ år, i kategori 2 utförs minst en inspektion och en 

oanmäld inspektion/år.  och i kategori 3 utförs minst en inspektion och två oanmälda 

inspektioner/ år. 

 

Italien 

Allmän beskrivning  

Italiens representant Gesuppi Paseano skickade det förfarande som de Italienska 

kontrollorganen använder sig av för riskanalys. Följande procedur har tagits ur ett dokument 

som används av ackrediteringsorganet (ACCREDIA). Den behöriga myndigheten överväger 

för närvarande sådana förfaranden som grund för en nationell lagstiftning. Någon ren 

klassificeringsmodell erhölls ej. 

Riskklassificeringsschema 

Inget riskklassificeringsschema erhölls. 

Viktiga kriterier för riskbasering vid kontroll 

I allmänhet ska följande framhållas: 

 Aktörens ansvar i förhållande till den centrala myndigheten och därmed en korrekt 

hantering av reglerna 

 En mer effektiv övervakning av kontrollmyndigheten, stärka det förebyggande stadiet 

och återkallande av certifieringsprocesser och tidsram 

För att kunna identifiera de minimikrav för kontroller och förebyggande åtgärder som 

tillämpas på alla aktörer som omfattas av kontrollsystemet enligt EG: nr 834/2007, föreslår 

Italien att minimikrav på klassificering av aktörer ska ske på grundval av en bedömning av 

möjliga risker för deras brist på efterlevnad av reglerna för det ekologiska jordbruket.  

Modellen för utfärdande av certifikat grundar sig på en certifieringsprocess som tillsammans 

med ett tillstånd förklarar produktens leverans till sina kunder. Detta system kan endast 
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användas om kontrollorganet inrättar ett system för utvärdering som omfattar uppskattade 

potentiellt medförda risker i samband med verksamhetsutövningen.  Det finns två 

grundläggande verktyg för att hantera certifieringssystemet: 

 Inspektioner på aktören 

 Kontroll av produkter 

Bedömningen av insatsen ska alltid ha en förebyggande karaktär, genom att uppdatera med 

jämna mellanrum i enlighet med resultaten av de utförda proverna. De identifierade antalet 

"riskfaktorer" som är specifika för var och en av de tre typerna av aktiviteter och som är 

karaktäristiska för denna avdelning är: växtproduktion, animalieproduktion och 

livsmedelsberedningar. För varje "faktor" finns tre olika identifierade risknivåer för 

produktion: Hög, medel och låg. 

Att identifiera de potentiella riskerna med icke-överensstämmelser med gemenskapens och 

de nationella reglerna bygger på standardiserade förfaranden. Den övergripande 

riskbedömningens verktyg bygger i första hand på operativa kriterier som handlar om en 

förenklad modell av god praxis, men som kan uppfylla vissa krav, såsom: 

1) Säkerställa en mer systematisk analys av en möjlighet för att identifiera möjliga 

risker: 

a) Identifiering och karakterisering av de ämnen som utsätts för en potentiell risk 

b) Identifiering och karakterisering av potentiella riskfaktorer 

 

2) Bedöma riskerna för varje riskfaktor som identifieras i steg 1, detta innebär att man ger en 

uppfattning av hur allvarlig risken är och därför uppfylls inte tillförlitligheten hos den 

nuvarande situationen, för att möta behoven av förebyggande och skydd. 

Överensstämmelsegranskningen baseras på vad riskanalysen syftar på i första hand, dvs. för 

att förhindra försäljning av produkter som inte överensstämmer med 

gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser, och dels för att identifiera och 

undanröja alla delar som släppts på marknaden utan att uppfylla dessa. 

3) Identifiera åtgärder för förebyggande och skydd som har brustit på grund av 

utvärderingsresultaten och inrättandet av programmet för genomförandet enligt en 

prioriteringsordning. 

En allmän bedömning av riskerna görs i samband med varje enhet för att förbereda och 

utveckla en övervakningsplan. Detta måste innefatta ett lägsta antal slumpmässigt prov för 

analys, beroende på de potentiella riskerna 

Enligt bestämmelserna i EG nr 834/2007 finns kriterier för genomförandet av kontroller och 

frekvensen, dessa bör bestämmas genom riskanalyser, med hänsyn till åtminstone följande 

delar: 

1) Storlek på företag 

2) Befattning företag i handelskedjan 
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3) Resultaten av tidigare kontroller 

Kontrollorganen bör fästa särskild uppmärksamhet vid kritiska kontrollpunkter som 

identifieras i försörjningskedjan i syfte för att avgöra om nödvändig övervakning och kontroll 

är korrekt och hålls inom denna ram. 

För att bedöma risken för att en aktör skall sälja produkterna som inte uppfyller normerna, 

finns identifierade riskfaktorer, se tabell 2, uppdelade för varje områdes beräkningsgrund 

(växtodling, animalieproduktion, livsmedelsberedning), i: 

 Obligatoriska minimikrav risk, garanteras av alla kontrollmyndigheter och 

beräkningsmässigt hanterbara 

 Frivilliga ytterligare risker, inte användbar för fortsatta studier om riskbedömning. 

För närvarande kan dessa risker hanteras beräkningsmässigt 

Tabell 2: Italiens riskfaktorer uppdelade för varje område inom den ekologiska produktionen  

Växtodling  Animalieproduktion Livsmedelsberedningar   

Obligatoris

ka 

minimikrav 

risk 

a) Lokalisering 

rådande 

produktion vad 

gäller yta 

b) 

produktionsme

toder 

c) 

Jordbruksmark 

d) Avvikelser 

som finns i de 

tre föregående 

åren 

e) Aktörer.  

a) Lokalisering av produktion 

b) Produktionsmetoder, 

c) Företagens storlek 

d) Avvikelser som finns i de 

tre föregående åren 

e) Aktörer. 

a) Företagets storlek 

 b) Typer av beredda produkter 

c) Antalet certifierade produkter 

(definitionen av antalet skall 

avgöras av kontrollorgan) 

d) Klassificering av aktörer 

e) Avvikelser som finns i de tre 

föregående åren. 

  

Växtodling Animalieproduktion Livsmedelsberedningar   

Frivilliga 

ytterligare 

risker 

a) Jordbruks-

livsmedelsomr

ådet 

b) Företag som 

använder vinst 

entreprenörer 

för odling 

c) Odling av 

arter i 

farozonen för 

genetisk 

modifierade 

organismer 

(GMO). 

a) Företag som omfattas av 

den övergångsbestämmelse 

som avses art.95.1 EG Reg. 

889/2008; 

b) Företag som omfattas av 

de övergångsbestämmelser 

eller andra exceptionella 

åtgärder som föreskrivs i EG 

Reg. 834/2007 och 

889/2008, 

c) Gårdar som håller olika 

arter 

d) Livsmedelsförsörjningen  

e) Genomförandet av HACCP 

till ekologisk produktion, 

f) Användning av GMO. 

a) Överflöd av leverantörer, 

b) Kontinuerlig variation av 

leverantörer, 

c) Genomförande av ett 

kvalitetssystem certifikat; 

d) Beredning och även hantering av 

produkter som inte kommer från 

ekologisk produktion; 

e) Enheter som har helt eller delvis 

utlagda i import till en tredje part 

f) Genomförandet av HACCP till 

ekologisk produktion, 

g) Produkter som med råvaror i 

riskzonen GMO. 
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Norge/ Lettland 

Allmän beskrivning  

Norges representant Gerald Altena bifogade sina riskklassificeringsmodeller i form av 

jordbruk och finförädling/ import/ försäljning samt vattenbruk. (Se bilaga 2.) 

Lettlands representant Liga Drozdoska skrev i sitt mail att det lettiska systemet är baserat på 

samma presentation av riskbaserade kontroller som från Norge och representanten 

hänvisade därför via mail till Norges system. Norges system handlar om att man arbetar med 

risken kring de inspektionsuppdrag man utför. 

I Norge har det skett 405 oegentligheter hittills i år där omkring 75 % av alla oegentligheter 

är brist på dokumentation och eller brist på dokumentation av rutiner. 

Lettlands riskbasering sker alltså utefter Debio som är Norges kontrollorgan. Den 

riskbaserade kontrollen i Debio är uppdelad i två olika typer av system: 

 Utvärdering av vad man ska fästa särskild uppmärksamhet vid en 

inspektion, inspektörernas förberedelser innan inspektion. 

 Utvärdering av risk i ett företag/ gård i förhållande till andra 

 uppgifter baserade riskbedömningssystemet. 

 

Man använder sig av utgångspunkter som: 

 Vad är risk? 

 Om något går fel hur fel kan de gå 

 Kritiska kontrollpunkter 

 Trovärdigheten i ekologiska styrsystem 

 Ekologisk integritet 

 Stickprov 

 

Verktygen som används för att bedöma risken på olika gårdar sker genom att man delar in 

gårdar i fem nivåer av risk med ett poängsystem (mer poäng - högre risk).  I samband med 

inspektion/ revision fyller Norge i riskbedömningen som gör att företag är indelade i olika 

riskkategorier. Riskbedömningen kalibreras varje år mellan revisorerna. 

 

Uppföljning sker i samband med den årliga planeringen av inspektioner/ revision varav vissa 

organisationer kan ha flera revideringar per år. 

Riskklassificeringsschema 

Se bilaga 2 

Viktiga kriterier för riskbasering vid kontroll 

Se bilaga 2 
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Malta 

Allmän beskrivning  

Maltas representant Owen Fiteni skickade Maltas regler och villkor som omfattar deras 

ekologiska jordbruk och certifieringssystem. Någon ren klassificeringsmodell erhölls ej. 

Huvuddelen av materialet var inte relevant för detta arbete men en sammanfattning av deras 

dokument kan beskrivas som sådan: 

Malta Standards Authority (MSA) inrättades för att underlätta utvecklingen av en kvalitets 

infrastruktur för Malta. Som ett led i detta uppdrag har Malta Standards Authority inrättat 

MSA Certifieringsorgan för att erbjuda certifiering och tillhörande tjänster.  

När en ny ansökan för certifiering har mottagits av myndigheten kontrolleras aktörernas 

fullständighet och riktighet samt notering av de produkter och/ eller processer som man ber 

att få certifierade. 

 

Ett preliminärt besök ska normalt utföras för att verifiera huruvida jordbrukaren eller 

aktören har kunskaper om förordningen. Om jordbrukaren eller aktören visar sig ha 

begränsade kunskaper kommer han klassas som en hög riskkategori. Andra granskningar av 

risker görs beträffande typ av produkt, process samt verksamhetsutövarens historik. 

 

När MSA är övertygade om att den nya aktören potentiellt uppfyller kraven i förordningen 

sker en formell granskning. En revisor och sakkunniga går till produktionen och kontrollerar 

register över produktion och ingående ämnen. På ett oberoende certifieringsorgan 

kontrolleras kundens dokument, förfarande som tillämpades av revisor, och beslutar om att 

tilldela certifiering till klienten. En ny kund beviljas normalt en "I-omställning”, vilket är en 

två-åriga-omställningsperiod för att uppnå ekologisk status. Kontrollbesök genomförs minst 

varje år (nya kunder varje halvår för att övervaka de framsteg som görs för att fortsätta se om 

de överensstämmer med förordningen). Övervakningsbesök sker ofta vid de perioder där 

risken är högst, t.ex. precis innan eller vid skörd. 

 

Efter den två-åriga-omställningsperioden kontrollerar MSA kundens efterlevnad av 

förordningen. Om kunden har skött sig kommer denne anses vara en låg risk aktör och 

belönas med ekologisk status. Annars kommer den anses ha hög risk. 

 

Om en ny eller befintlig kund inte följer reglerna i förordningen (t.ex. använder förbjudna 

kemikalier, felaktig märkning) hamnar denne i en hög riskkategori. Ytterligare åtgärder 

införs såsom tester, ytterligare kontrollbesök, återkallande av produkter från marknaden och 

ommärkning utförs. Om kunden inte åtgärdar oegentligheterna inom en utsatt tid, blir 

certifikatet ogiltigt eller återkallat. Organisationer som vill utvidga sin certifiering måste 

formellt ge MSA Certifiering alla nödvändiga detaljer för att gälla.  
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Riskklassificeringsschema 

Inget riskklassificeringsschema erhölls. 

Viktiga kriterier för riskbasering vid kontroll 

Inga kriterier för riskbasering vid kontroll erhölls. 

 

Danmark 

Allmän beskrivning  

Danmark skickade via sin representant från den behöriga myndigheten för ekologisk kontroll 

sin vägledning för ekologisk kontroll, någon ren klassificeringsmodell erhölls ej. 

Under ett kalenderår skall företaget kontrolleras inom de kontrollområden som anges i eko-

logi årsredovisningen i den mån som kontrollområdena är relevanta för verksamheten. Ge-

nomförande av dubbelkontroll och kontroll av dokumentationen är alltid relevant.  Kravet för 

årlig undersökning gäller oavsett hur ofta bolaget fördelas enligt annan lagstiftning om livs-

medel. 

 

Omfattningen och särskilda fokusområden fastställs mot bakgrund av en särskild bedömning 

av risk och väsentlighet. Detta inkluderar hänsyn till resultat från tidigare uppdrag, komplex-

itet för verksamheten och risken för utbyte eller blandning av produkter. I bedömningen av 

de olika kontrollområdena, kontrolleras ursprungsdokumentation och redovisning av balans-

räkningen. 

Riskklassificeringsschema 

Inget riskklassificeringsschema erhölls. 

Viktiga kriterier för riskbasering vid kontroll 

 Företagets ålder (nya affärer - större risk) 

 Ändring av verksamhet (nya verksamheter - ökad risk) 

 Produktionsförhållanden (parallell produktion - ökad risk) 

 Egenkontroll förfaranden (enkla, snabba och effektiva förfaranden och att de 

uppfyller journaler - mindre risk) 

 Tidigare oegentligheter (företag med lång historia och inga eller mindre förseelser - 

lägre risk) 

 Tidigare observationer (misstänkta iakttagelser, såsom deltagande i lokaler av 

otillåtna substanser eller hjälpämnen eller konstateranden av rester av förbjudna 

ämnen - ökad risk) 
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 Recensioner från tredje part om oegentligheten 

 Den allmänna/ intuitive kännedomen om verksamheten (trovärdighet, engagemang, 

regel kunskap etc.) 

 "Misstanke" av allmän karaktär - till exempel. allmän misstro i en bransch, uttryckt i 

pressen, eller härrör från statistiken 

 

Faktorer som kan ha särskild betydelse för risken för oavsiktliga oegentligheter (t.ex. 

Förvirring och obalanser/ märkning): 

 

 Många sammansatta och bearbetade produkter - större risk) 

 Förpackningsmaterial (detaljhandel förpackade produkter - mindre risk) 

 Produktion förhållanden (långa komplicerade arbetsflöden - större risk) 

 

Faktorer som kan ha särskild betydelse för risken av riktade oegentligheter (d.v.s. blandning 

av konventionella produkter och ekologiska eller avsiktligt kringgående av reglerna för vinst): 

 Antal anställda i bolaget (enmans-företag - ökad risk) 

 Ekonomiavdelning (ingen separat ekonomiavdelning - löper större risk) 

 Aktivitet förändring (frekvent verksamhet förändringar - större risk) 

 Handelspartner (ofta ändrad handelspartner - stor risk) 

 Investeringar (stora investeringar i produktionsutrustning eller varumärken - mindre 

risk, några investeringar - Ökad risk) 

 Priserna på produkter (låga priser på produkter eller råvaror - löper större risk, 

respektive företag och dess leverantörer.) 

 Tillgång på produkter (riklig tillgång trots svår tillgänglighet eller faktisk brist - ökad 

risk i företaget och dess leverantörer) 

 Stora kontra återförsäljningsförpackade (hantering av bulkgods - högre risk) 

 

Frankrike 

Allmän beskrivning  

Frankrike skickade via sin representant Belle Mellier ett dokument med riktlinjer av 

Frankrikes Nationella Institut för ursprung och kvalitet för utarbetandet av planer för 

granskning inom ramen för certifiering av ekologisk produktion. Någon ren 

riskklassificeringsmodell erhölls ej. Dokumentet presenterar riktlinjer som skall beaktas av 

de upphandlande organen i utarbetandet av en övervakningsplan i fråga om certifiering av 

ekologisk produktion. Följande mål ska uppfyllas: 

 Definiera de grundläggande uppgifterna som krävs enligt kontrollplanen 

 Främja harmoniseringen av handlingar och omfattningen av kontroller, mellan 

certifieringsorgan 

 Främja harmonisering av terapisvikt och sanktioner, bland olika upphandlande 

enheter 
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Riskklassificeringsschema 

Inget riskklassificeringsschema erhölls. 

Viktiga kriterier för riskbasering vid kontroll 

Tabell 3: Frankrikes allmänna kontrollpunkter för producenter av ekologiklassen 

Tema Kontrollpunkter av 

kontrollorgan 

Mekanismer för kontroll av 

kontrollorgan 

Handlingar som skall utarbetas 

på aktör 

– Förekomst av beskrivning, 

komplett enhet, utrymme  

av verksamheten 

-Förekomsten av åtgärder för att 

minska risken för kontaminering 

ämnen som är förbjudna 

– Kontrolldokument, i samband 

med kontroll på plats 

-Utvärdering av lämpligheten av 

föreslagna 

Förvaltning och gödsling, Jord – Typ av åtgärder som 

genomförs av aktören 

- Dokument bevisning i fråga om 

användning gödselmedel och 

ändringar, mark som anges i 

bilaga I till NCE 

Nej 889/2008 

– Visuell kontroll av produkt 

inventering 

-Dokumentationskontroller  

Kampen mot skadedjur, 

sjukdom och växter 

– Typ av åtgärder genomförs av 

aktören i närvaro 

– Dokument bevisning i fråga 

om användning som anges i 

bilaga IOU II Nr 889/2008 

– Visuell kontroll av produkt 

inventering 

-Kontroll av dokument. 

-Styrpost 

Team Kontrollpunkter av 

kontrollorgan 

Mekanismer för kontroll av 

certifieringsorganet 

Handlingar som skall utarbetas 

av grosshandlaren 

Förekomsten av dokument 

innehållande: 

- Förteckning över registrerade 

samlare 

- Förteckning områden med 

plockning 

- De kvantiteter som levereras 

till varje grossist 

- Individuella åtagande för 

att respektera reglerna för 

ekologisk produktion för 

beaktande av sig själv (artikel 

12, punkt 2 i NCE NO 

834/2007),  

– Kontrolldokumentation 

-Kontroll på att ort hänger 

samman med kontroll 

-Utvärdering av lämpligheten av 

föreslagna åtgärder 

Team Kontrollpunkter Mekanismer för kontroll av  

Certifieringsorgan 

Handlingar som skall utarbetas – Förekomst av beskrivning 

på byggnader samt odlad mark. 

– Kontrolldokument, i samband 

med besök på plats 
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av aktör Beskrivning av 

utomhusförvaring av mat och 

andra insatsvaror, 

lagringsanläggningar, gödsel 

- Förekomsten av en plan (typ 

HACCP) för att minska 

risken för kontaminering. 

-Utvärdering av lämpligheten 

föreslagna åtgärder 

Villkor för lokal Respekt för de anställda 

högsta tillåtna i 

varje byggnad 

– Kontrollera antalet anges i 

dokument 

 

Kontrollplanen (se även de allmänna kontrollpunkterna i tabell 3) skall på denna nivå ge en 

sammanfattning över frekvenser gällande minimum av översyn. De frekvenser som valts ut 

av certifieringsorgan, kan bara vara högre eller lika med de lägsta frekvenserna.  

Dessa kriterier måste följande alltid beaktas: 

 Blandat (organisk/ icke-biologiska) verksamhet för aktören 

 Misstankar om bedrägeri 

 Aktörens bakgrund 

 

När det gäller produktion och skörd: 

 Förekomst av ett genetiskt modifierad fält (majs) inom 250 m 

 Utrustning för sådd som också kan användas för att plantera genetiskt modifierade 

organismer (GMO), och med avsaknad bevisad rengöring 

 Skördeutrustning som också används för GMO, och med avsaknad på bevisad 

rengöring 

 Inga intyg från transportföretaget, där den garanterar att ingen transport av GMO i 

behållare används för transport av ekologiska produkter, och inget rengöringsintyg 

 Områden som används för lagring av GMO, och inget rengöringsintyg 

 

När det gäller avel: 

 Distribution av livsmedel från verksamheter, som odlar GMO 

 Inga garantier om icke förekomst av GMO i livsmedel eller kosttillskott konventionell 

som inte kommer från gården 

 

När det gäller tillverkare av djurfoder: 

 Inga garantier om icke förekomst av GMO i konventionella material som används i 

arbete 

 Aktören genomför GMO och ekologiskt med ett avstånd i tid men inte i utrymme 

(med samma produktionslinjer) 

 

För andra beredskapsåtgärder: 

 Aktören genomför GMO och ekologiskt med ett avstånd i tid men inte i 

utrymme (med samma produktionslinjer) 
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För att importera aktiviteter: 

 Aktören kan inte garantera frånvaro av GMO för en sändning importerad från 

riskländer 

När det gäller tillverkare av djurfoder: 

 Inga garantier om icke förekomst av GMO i konventionella material som används i 

ekologiska livsmedel 

 Aktören genomför produktion med GMO och ekologiskt med ett avstånd i tid men 

inte i utrymme (med samma produktionslinjer) 

 

När det gäller avel: 

 Distribution av livsmedel från verksamheter som producerar med GMO 

Misslyckanden bör klassificeras i två huvudkategorier: 

 Fel som inte ändrar den organiska produkten  

 Misslyckanden som påverkar eller kan påverka den ekologiska status 

produkter  

 

Tyskland 

Allmän beskrivning  

Tyskland har skickat via sin representant Astrid Wachenfeld sina riktlinjer för 

registreringsförfaranden av den privata kontrollen, någon ren riskklassificeringsmodell 

erhölls ej. Riktlinjerna har utvecklats av den federala byrån för jordbruk och livsmedel (BLE) 

och är sammansatt av den regionala arbetsgruppen för ekologiskt jordbruk (LOK) till EG-

lagstiftningen om ekologiskt jordbruk. Riktlinjerna är en del av ansökan om godkännande av 

ett privat organ.  

 

Godkännandet beviljas av BLE till hela landet om villkoren är uppfyllda. Statens myndigheter 

har behörighet att helt eller delvis överföra kontrollen till godkända kontrollorgan eller att 

delta själva.  

Kontrollorganet skall dokumentera i en standard för kontrollbestämmelser, som uppfyller 

EG-lagstiftningen om ekologiskt jordbruk. Ett standardövervakningsprogram består av: 

 Driftbeskrivning  

 Inspektionsrapport, avvikelserapporter och analysbrev  

 Särskilda procedurer och checklistor 
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Kontroll ska ske vid jordbruket (A), bearbetning (B), handel med tredje land (C) och/eller 

produktion av foder (E). 

Minimikraven i standardens kontrollprogram ska följas. Minst en gång om året ska en 

riskanalys för samtliga verksamheter under kontroll utföras. Processen för riskanalys skall 

dokumenteras. Riskbedömningen ska täcka marknadens betydelse och omfattning, struktur 

och komplexitet, graden av integration med kunder, en parallell produktion av 

konventionella och ekologiska produkter, samt risken för ansvar för bolagsstyrning och i det 

förflutna, oegentligheter i företag och inrättningar som skall beaktas. Resultatet av denna 

riskanalys är baserad på intensiteten i den årliga kontrollen, upprättandet av 

kontrollfrekvensen för återförsäljare av förpackade produkter och för genomförandet av 

oanmälda eller aviserade ytterligare kontroller.  

Varje provtagning skall dokumenteras i inspektionsrapporten och åtföljas av en utskrift av 

provtagning, plats, typ, tidpunkter, kvantitet identifierar, beräknade återstående belopp och 

andra omständigheter provet. De vidtagna åtgärderna är nödvändiga och instruktionerna för 

att följa EG-lagstiftningen om ekologiskt jordbruk bör dokumenteras. För varje avvikelse sker 

en avvikelserapport, som beskriver avvikelsen, en korrigeringskoefficient (d.v.s. låg, 

betydande, allvarliga) och en notering av förslag för att korrigera avvikelsen av företaget. En 

kopia av hela inspektionsrapporten kommer ges till kunden 

Riskklassificeringsschema 

Inget riskklassificeringsschema erhölls. 

Viktiga kriterier för riskbasering vid kontroll 

Inga kriterier för riskbasering vid kontroll erhölls. 

 

Kanada 

Allmän beskrivning  

Kanada skickade via sin representant Valeriya Staykova en användarhandbok för den 

ekologiska myndigheten, Canada Organic Office (COO) användarhandbok, någon ren 

riskklassificeringsmodell erhölls ej. 

Användarhandboken innehåller en översikt av det förfarande som skall följas när CFIA 

(Canadian Food Inspection) och CVB (Conformity Verification Bodies) ingår ett avtal, 

ackreditering och certifieringsförfaranden. Målet vid utarbetandet av denna handbok är att 

ge en struktur så att tjänster levereras på ett konsekvent och effektivt sätt. Förordningarna 

syftar till att underlätta det internationella marknadstillträdet, tillgång till mer specifika 

skydd för konsumenterna mot bedrägliga och vilseledande märkning och stödja ytterligare 

utveckling av den inhemska marknaden. Finns det någon skillnad mellan den COO 

bruksanvisningen och förordningar skall det i tillämpningsföreskrifterna ha företräde.  
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De ackrediterade kontrollorganen (CB) ansvarar för ekologisk certifiering av 

jordbruksprodukter och ekologisk produktförpackning och märkning. Kontrollorganen 

anställer inspektörer för att bedöma metoderna de ekologiska aktörerna använder sig av 

samt att kontrollera att dessa följer reglerna. Dessa inspektörer beskrivs nedan som 

verifikation Officers (VO).  VO ger resultatet av sin bedömning till CB för utvärdering. CB i 

sin tur godkänner endast produkter som uppfyller kraven i regelverket som ekologiska. 

Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.
Certifieringsorganet skall 

utföra en undersökning på plats av alla komponenter och produktionsenheterna (t.ex. fält, 

grödor/växter, djur, byggnader och anläggningar) Utvärdering av en produkt skall omfatta all 

produktion och bearbetning, inklusive packning och märkning som hör till produkten. 

 

Certifieringsorganet skall se till att inspektionen omfattar hela jordbruksproduktionens 

system som förvaltas av verksamhetsutövaren, även om endast en del av aktörens 

verksamhet ingick i ansökan om certifiering. Det ska även ses till att mark, lokaler och 

utrustning som inte ingår i certifieringens ansökan identifieras och kontrolleras. 

Riktigheten av inlämnade handlingar och dess krav i den ekologiska standarden ska följas 

upp.  Kontroll ska göras så att förbjudna ämnen inte brukas. Det ska genomföras en första 

besiktning av varje produktionsenhet, byggnad eller lokal (inklusive fordon) där 

tillverkningen eller beredningen av jordbruksprodukter och livsmedel utförs. 

 

Certifieringsorganet skall se till att kontrollen skall omfatta icke-ekologiska enheter där det 

finns anledning att misstänka svartarbete, och i varje situation som avslöjar stora risker för 

korskontamination. När jordbruksproducenter genomför delad produktion skall 

inspektionerna möjliggöra visuell bestämning av vad som planterats i alla odlade fält i 

produktionsenheten och se till att VO identifierar och undersöker riskområden (t.ex. 

eventuella föroreningar från granngården, översvämningar). Fel! Ogiltig 

hyperlänkreferens.  

Vid jordbruksverksamhet, ska tidpunkten för inspektion på platsen äga rum under 

produktionssäsongen. Denna period börjar så snart som all verksamhet blir föremål för 

inspektion. För separerade produktioner (d.v.s. när både certifierbara och icke-certifierbara 

produkter tillverkas i samma anläggning) skall kontrollen utföras vid tidpunkt då produkter 

som är riktade för certifiering behandlas.  

Riskklassificeringsschema 

Inget riskklassificeringsschema erhölls. 

Viktiga kriterier för riskbasering vid kontroll 

Kontrollorganet ska dokumentera: 

 Frekvens och uppskattade längd kontroll, med hänsyn till intensiteten i 

produktionssystemet, produktionsform, bolagets storlek, resultaten av tidigare 

kontroller, klagomål som mottagits, parallell produktion. 

 Minimikrav för någon verifieringskedja, i förhållande för spårbarhet. 

 Provtagning 
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 Tidsfrister för inlämning av kontrollrapporten 

 

Certifieringsprocess: 

Andelen som omfattas av den första och årliga certifieringsinspektionen skall baseras på 

resultaten av en riskbedömning. Faktorer att definiera risker skall omfatta: 

 Organisation storlek och platser  

 Värdet av produkterna 

 Antal år aktören funnits 

 Antal nya medlemmar som registreras varje år 

 Personalomsättningen 

 Förvaltningsstruktur systemet för intern kontroll 

 

Faktorer relaterade till egenskaperna hos aktören: 

 

 Variationer i produktsystem 

 Risker för sammanblandning och/ eller förorening 

 Geografisk spridning av områden 

 Graden av enhetlighet mellan produktionsenheter, anläggningar eller anordningar 

 

Samlade punkter 

Vid granskning av erhållna vägledningar, manualer och riskklassificeringsdokument från de 

olika länderna framkommer det att kriterierna för riskklassificering av ekologiska aktörer har 

ett flertal liknande punkter. Dessa är de vanligast förkommande samt mest generella 

kriterierna för kontroll av de undersökta länderna: 

- Företagets ålder (nya aktörer - större risk) 

- Resultaten av tidigare kontroller (tidigare avvikelser – större risk) 

- Kvantiteten av berörda produkterna (större mängd – större risk) 

- Typ av aktör (producent, förädlare, importör, distributör) (mer hantering – större 

risk) 

- Aktörer med blandad produktion/ bearbetning (blandad – större risk) 

- Typ av produkter och värdet av dessa (känsliga produkter – större risk) 

- Ändrad verksamhet (ändrad verksamhet – större risk) 

- Storlek på företag (större företag – större risk) 

- Förpackningsmaterial (detaljhandel förpackade produkter - mindre risk) 
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Förslag på förenklad modell 

Av de länder som svar har erhållits ifrån har Norge kommit längst i arbetet med sin 

riskklassificering. Därför är det just ifrån dem som vi i Sverige kan lära oss av. Grunden till 

den modell som skulle passa Sveriges kontroll av ekologiska aktörer liknar därför i stora drag 

den norska riskklassificeringsmodellen.  

Inom ramen för detta examensarbete har fyra förenklade modeller utvecklats:  

 Jordbruk, se tabell 4 

 Finförädling/Import/Försäljning, se tabell 5 

 Vattenbruk, se tabell 6 

 Avel, se tabell 7 

 

Dessa fyra modeller täcker i dagsläget hela den Svenska ekologiska marknaden. De 

sammanställda riskkriterierna från de olika länderna har implementerats i modellen.  

Modellen är likt Norges modell indelade i fyra poängnivåer där olika former av risk ger en 

viss summa poäng. Den totala summan av samtliga kriterier som den berörda aktören 

uppnår innebär att aktören hamnar i en viss risknivå.
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Jordbruk 

Tabell 4: Riskklassificeringssmodell för jordbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskfaktorer Inte relevant En poäng Två poäng Tre poäng Fyra poäng 

Typ av jordbruk  Bara ekologiskt Ekologiskt 

och 

konventionellt 

Ekologiskt, under 

omställning och 

konventionellt  

Under omställning och 

konventionellt  

Etablerade eller 

ändrade jordbruk  

 Samma typ av 

jordbruk över 

många år, all 

produktion 

ekologisk 

Ny mark 

brukad, under 

omställning 

eller ekologisk   

Ny mark odlad 

konventionellt 

Ny mark i ekologiska branschen 

eller stora förändringar i odlingen 

de senaste två åren 

Den ekologiska 

marken i 

förhållande till 

konventionella 

jordbruksmark 

 All mark ekologiskt 

omställd mark på 

ett ställe med 

buffertzon 

Spridd 

ekologisk 

omställd 

mark med en 

buffertzon 

Ingen buffertzon 

mellan ekologisk mark 

och konventionell 

mark.  

Ingen buffertzon mellan ekologisk 

mark och närboendes 

konventionella mark. 

Hur mycket inköp 

av resurser är det? 

 

 

All mark är 

ekologisk eller i 

omställning, lite 

inköp  

 

All mark 

ekologisk eller 

under 

omställning, 

mycket inköp 

 

Ekologisk mark/ under 

omställning och 

konventionell mark 

med lite inköp 

Ekologisk mark/under omställning 

och konventionell mark med 

mycket inköp  

Typ och 

användning av 

gödselmedel  

 Bara ekologisk 

gödsling  

Bara egen 

icke-ekologisk 

gödsling 

Användning av inköpt 

gödselmedel  

Användning av artificiell gödsling  

Användning av 

icke-ekologiska 

produkter 

 Bara användning av 

ekologiska 

produkter 

Användning 

av icke 

ekologiska 

produkter 

(ensilage)  

Användning av tillåtna 

sprayer (frukt) 

Användning av icke tillåtna medel 

på konventionell mark  
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Finförädling/ import och försäljning 

 

Tabell 5: Riskklassificeringsmodell för FIO 

Riskfaktorer Inte relevant En poäng Två poäng Tre poäng Fyra poäng 

Typ av företag  Endast ekologiska 

produkter 

  Både ekologiska och icke-

ekologiska produkter 

Nytt företag eller 

väsentliga 

förändringar 

    Företaget är nytt eller har gjort 

väsentliga förändringar  

Typ av aktiviteter  Grossist/ ingen 

packning eller 

hantering 

Enkel 

packning/mä

rkning 

Förädling Förädling – sammansatta 

produkter eller import 

För 

lagringsverksamh

eter 

Dubbla poäng 

    Lagra frukt och grönt 

Antal produkter 

Gäller också 

färdiga emballage 

 

 En produkt Mindre än 10 

fasta 

produkter 

Mindre än 10 produkter 

som ofta ändras eller 

flera produkter som 

sällan ändras 

Flera produkter som ofta ändras 

Leverantörer 

 

 En fast leverantör Flera fasta 

leverantörer/ 

skiftar sällan 

Skiftande leverantörer 

 

Leverantörer som skiftar ofta/ kort 

varsel 

Lagring av råvaror 

och ingredienser  

(Gäller icke 

färdigpackad 

vara) 

 Åtskilda 

lagerplatser,  

T.ex. eget 

lagerrum, silo till 

endast eko. 

Korn/säd 

 Vanliga lager 

T.ex. hylla på vanliga-

lager, egen hängbana 

till slakt, vanliga silo 

 

Produktionsutrust

ning 

 

 Åtskilt Delvis åtskilt Ej åtskilt  

Planlagd 

produktion när 

samma utrustning 

används 

 Planlagt produktion 

(regelbundna tider)   

T.ex. alltid samma 

vardag 

 Fasta tider men icke 

jämt 

Tillfällig dag, men 

fastsatta veckor/ tider, 

eller omvänt. 

Kort varsel för produktion 

Når som helst/ i farten 

GMO  Produkter som kan 

innehålla GMO där 

kontrollorganet har 

mottagit förklaring 

från leverantör (ex. 

jäst) 

  GMO ut över poängklass 1 

Registrerings-

system 

  Registreringa

r på data eller 

integrerat 

lager/ 

produktionss

tyrnings-

system 

Både data-registreringar 

och i manuellt schema 

schema – manuellt system 

Frekvensavvikelse

- dubbla poäng 

 Sällan under de 

senaste 3 åren 

Genomsnitt 1 

gång per år, 

de tre senaste 

åren 

Genomsnitt 2 gånger 

per. år, de tre senaste 

åren 

Genomsnitt. mer än 2 gånger per. 

år, de tre senaste åren 

Allvarlig avvik 

Dubbla poäng 

 Icke allvarlig Mindre 

allvarlig 

Allvarlig Svårt allvarlig 
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Vattenbruk 

Tabell 6: Riskklassificeringsmodell för vattenbruk 

 

 

 

Riskfaktor Inte relevant En poäng Två poäng Tre poäng Fyra poäng 

Typ av verksamhet  endast ekologiske 

produkter 

Både 

ekologiska 

och icke-

ekologiska 

produkter 

  

Ny verksamhet 

eller väsentliga 

ändringar 

    Verksamheten är ny eller har 

vidtagit väsentliga ändringar  

Typ av aktiviteter  Primär Enkel 

packning/ 

märkning 

Förädling Förädling – sammansatta 

produkter eller import 

Antal produkter 

Gäller också 

färdig 

emballerade 

 

 En produkt Få, men fasta 

produkter 

Få produkter som ofta 

ändras eller många 

produkter som sällan 

ändras 

Många produkter som ofta ändras 

Leverantörer 

 

 

 

 En fast leverantör Flera fasta 

leverantörer/ 

skiftar sällan 

 

Skiftande leverantörer 

T.ex. slakteri,  

Leverantörer skiftar ofta/ kort 

varsel 

Lagring av råvaror 

och ingredienser  

(Gäller icke 

färdigpackad 

vara) 

 Åtskilda 

lagerplatser 

T.ex. eget 

lagerrum, silo till 

bara eko. 

 vanliga lager 

 

 

Produktionsutrust

ning 

 

 Åtskilt Delvis åtskilt Ej åtskilda  

Planlagd 

produktion som 

använder samma 

utrustning 

 Planlagt produktion 

(regelbundna fasta 

tider)   

T.ex. alltid samma 

vardag 

 Fasta tider men icke 

regelbundna 

Tillfällig dag, men 

fastsatt vecka/ 

tidpunkt, eller omvänt. 

Kort varsel för produktion 

Når som helst/ i farten 

Joniserande 

strålning/GMO 

 Produkter som kan 

innehålla GMO, 

men som 

kontrollorganet har 

mottagit en 

bekräftelse på 

  GMO ut over i poängklass 1 

Registrerings-

system 

  Registreringa

r på data eller 

integrerat 

lager/ 

produktionss

tyrnings-

system 

Både data-registreringar 

och manuella scheman 

Schema – manuellt system 

Frekvensavvikelse 

Dubbla poäng 

 Sällan de tre sista 

åren 

Genomsnitt 1 

gång per år, 

de tre sista 

åren 

Genomsnitt 2 gånger 

per år, de tre sista åren 

Genomsnitt mer än 2 gånger per. 

år, de tre sista åren 

Allvarlig avvik 

Dubbla poäng 

 Icke allvarlig  Allvarlig Svårt allvarlig 
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Djur/avel 

Tabell 7: Riskklassifceringsmodell för djur och avel 

 

 

 

Riskmomentet Inte relevant En poäng Två poäng Tre poäng Fyra poäng 

Placering av den 

ekologiska 

djurplantagen 

 Bara ekologiska 

djur, alla på samma 

plantage 

Ekologiska 

och/eller 

under 

omställnings

djur på mer 

än en 

plantage 

Ekologiska och 

konventionella djur på 

separata plantager  

Ekologiska och konventionella 

djur på samma plantage 

Typ av ekologisk 

djurplantage 

 Alla djur 

ekologiska.  Lite 

förändringar över 

många år, lite inköp  

Alla djur 

ekologiska 

eller under 

omställning 

med mycket 

inköp 

Ekologisk och 

konventionell 

djurplantage 

Plantage med konventionella djur 

eller djur under omställning 

Ålder på 

byggnaden som 

används för 

ekologiska djur 

 Alla ekologiska djur 

hålls i 

utrymmen/byggnad

er byggda sedan 

2001 

Alla 

ekologiska 

djur halls I 

utrymmen 

ombyggda 

sedan 2001 

Ekologiska djur hålls I 

utrymmen delvis 

ombyggda sedan 2001 

Utrymmen för ekologiska djur 

som ej är ändrade sedan 2000 

Typer av 

byggnader/utrym

men använda för 

ekologiska djur 

 Alla ekologiska djur 

är hållna i grupper 

med fri tillgång till 

utomhusmiljö 

Alla 

ekologiska 

djur är hållna 

I grupp 

Ekologiska kor hålls 

uppbundna med daglig 

tillgång till skyddat 

område utanför 

Ekologiska kor hålls uppbundna 

med tillgång till icke skyddat 

område utanför 

Viloyta och 

användning av 

strö 

  Ren och torr icke 

spaltgolvsyta med 

riklig användning 

av strö 

 

Spaltgolv av 

metal med 

viloyta och 

strö vid 

födsel 

 Lite eller ingen användning av 

strö 

Utfodring och 

skötsel ekologiska 

djur på vintern 

 Utfodring och 

skötsel av djuren 

minst 3 gånger om 

dagen  

Utfodring 

och skötsel av 

djuren minst 

2 gånger om 

dagen 

Utfodring och skötsel av 

djuren minst 1 gång om 

dagen 

Utfodring och skötsel av djuren 

varannan dag eller mindre 



32 

 

Guide till antal inspektioner 

Även en guide, se tabell 8, till antal kontrollbesök har utvecklats baserat på den indelning i 

riskklasser och poäng som man som aktör erhåller utifrån de föreslagna modellerna. Guiden 

delar in aktörerna i 5 olika risknivåer där den högsta risknivån ger en högre grad av tillsyn 

medan den lägsta risknivån ger den lägsta graden av tillsyn. 

 

Tabell 8: Antal inspektioner baserad på riskklass och summa poäng 

Risk-

klass 

Summa 

poäng 

Antal inspektioner per år poängsumma  

1 0 – 19 En årligen inspektion och ytterligare en oanmäld 

 inspektion var 10: e år 

 

2 20 – 24 En årligen inspektion och ytterligare en oanmäld 

inspektion var 5: e år 

 

3 25 – 29 En årligen inspektion och ytterligare en oanmäld 

inspektion vartannat år 

 

4 30 – 34 Två inspektioner varje år  

5 35 – 48 Minst två inspektioner varje år om möjligt analyser  
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DISKUSSION 

Inledning 

Angående den europeiska kontrollen finns en mer att önska då många länder har bristfälliga 

riskklassificeringssystem gällande ekologiska produktionsanläggningar. Glädjande är dock 

att intresset för ekologisk produktion och ekologiska produkter ökar bland Europas invånare 

vilket i sin tur ställer högre krav på företagen. I dagsläget är ekologisk kontroll ett aktuellt 

ämne vilket sätter fokus för en bättre kontroll.  

Syftet med detta examensarbete var att göra en översyn av den svenska kontrollen av 

ekologiska aktörer samt undersöka hur övriga europeiska länder och samarbetsländer sköter 

sin kontroll. Med hjälp av Livsmedelsverket togs syftet fram samt frågeställningar som skulle 

ligga som grund för hela arbetet. Det stora riskmomentet med detta arbete har varit att 

informationen inte fanns tillgänglig från start utan arbetets resultat har varit beroende av att 

få in information och dokumentation från andra länders vägledningar, manualer samt 

riskklassificeringssystem.  

Innan arbetet startade fanns från livsmedelsverkets sida ingen kännedom av hur Sveriges 

ekologiska kontroll förhöll sig i jämförelse med övriga Europa. Kunskapen om övriga 

Europas riskklassificering var dessutom låg vilket anses öka risken för begränsat material att 

arbeta med. Under arbetets gång kunde det anas att Europas ekologiska kontroll i dag hade 

ganska jämställd kontroll med liknande brister. Skillnader fanns i huruvida kontrollen 

utfördes av statliga eller privata organ. Likheterna låg i att många länder verkar sakna en 

ekologisk riskklassificering och många hänvisar till dokument likt Sveriges vägledningar 

gällande ekologisk och offentlig kontroll. 

Material och metoder 

Det tog tid att erhålla svar från utskicken. Anledningen till det kan varit att det första 

utskicket skedde i augusti då semesterperioder infaller i stora delar av Europa. En annan 

anledning kan ha varit att utskicket vidarebefordrades flera gånger innan det nådde avsedd 

person. 

Informationen och dokumenten som erhölls från de olika länderna var av blandad kvalitet. 

Av tio erhållna svar var endast ett av svaren en ren riskklassificeringsmodell medan övriga 

var manualer, vägledningar och beskrivningar av respektive länders kontroll. Att 

informationen var så blandad tyder på att länderna inte i nödvändig utsträckning övervakar 

sitt lands ekologiska kontroll. I vissa fall kunde informationen inte erhållas för att staten inte 

hade tillgång till de anlitade privata kontrollorganens riskklassificeringsmodell och i vissa fall 

hänvisade de till manualer och vägledningar som i dagsläget inte innehåller klara riktlinjer 

för ekologisk kontroll. 
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Vid arbetets planering har det svåraste varit tidsplaneringen. Att värdera tiden för 

översättning av dokument utan att känna till dokumentens storlek, innehåll och antalet var 

svårt. Att Livsmedelsverkets kontor är lokaliserat i Uppsala har försvårat kommunikationen 

vid uppstådda problem då telefon och mail inte alltid är optimalt vid förklaringar och 

vägledning.  

Resultat 

Resultatet av insamlade dokument och information från de olika länderna gav olika utfall. I 

vissa fall var riskklassificeringen det privata kontrollorganets egendom vilket försvårade 

tillgängligheten för den informationen. Även informationen i sin helhet varierade kraftigt. Få 

länder skickade information och dokument på renodlade riskklassificeringsmodeller. Istället 

kunde beskrivningar på deras ekologiska kontroll, manual för ekologiskt jordbruk, 

vägledning för användning av GMO samt andra typer av vägledningar erhållas. 

De olika typerna av information försvårade sammanställningen av ländernas olika ekologiska 

kontroll. Den information som använts omfattar kontrollorganens kontroll och riskvärdering 

med i resultatdelen.  

I resultatdelen gällande riskklassificeringsmodellen gjordes en sammanställning av 

gemensamma kontrollpunkter från de olika länderna. I många fall framkommer samma 

punkt fast under olika beskrivningar, i de fallen har den mest lämpliga och generella 

beskrivningen tagits med i rapporten. Dessa punkter har sedan kontrollerats och 

implementerats i den föreslagna riskklassificeringsmodellen. Dock har modifieringar gjorts 

på punkterna för att passa in i modellen bättre. Utöver de punkter som samlats ihop av 

samtliga länder så har Debios redan befintliga modell används till utformningen av modellen. 

Riskklassificeringsmodellen som föreslås har i stora drag kopierats från Norges kontrollorgan 

Debio. Av de tio ländernas dokumentation har Norges varit det mest renodlade och 

kompletta riskklassificeringsmodellen  

Detta arbete har från första början varit ett väldigt omfattande arbete. Livsmedelsverket 

berättade vid starten av detta arbete att vid ett liknande arbete där en modell arbetades fram 

från en redan befintlig modell krävdes det en arbetsgrupp på fyra personer och det tog sex 

månader att utföra, så att jag skulle ta fram en fullt fungerande riskklassificeringsmodell för 

ekologisk kontroll var inte syftet med detta arbete. Målet låg i att samla information om 

övriga länders riskklassificering, samla kriterier vid bedömning av risk samt komma fram 

med en förenklad riskklassificeringsmodell utan att fördjupa sig på användningen. Detta mål 

tycker jag att jag har nått genom att ha tagit fram fyra förenklade modeller som täcker större 

delen av den svenska ekologiska marknaden idag. Min önskan är att någon gång i framtiden 

få ta del i utvecklingen eller användningen av dessa modeller.    
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SLUTSATSER 

 Kriterier för riskbedömning, de vanligaste samt mest generella kriterierna samlat från 

de undersökta länderna: 

- Företagets ålder (nya affärer - större risk) 

- Resultaten av tidigare kontroller (tidigare avvikelser – större risk) 

- Kvantiteten av berörda produkterna (större mängd – större risk) 

- Typ av aktör (producent, förädlare, importör, distributör) (mer hantering – större 

risk) 

- Aktörer med blandad produktion/ bearbetning (blandad – större risk) 

- Typ av produkter och värdet av dessa (känsliga produkter – större risk) 

- Ändrad verksamhet (ändrad verksamhet – större risk) 

- Storlek på företag (större företag – större risk) 

- Förpackningsmaterial (detaljhandel förpackade produkter - mindre risk) 

 

 Andra länder att lära sig av, Norge är det land som av de femton tillfrågade länderna 

har kommit längst i sitt arbete gällande riskklassificering. 

 Modellen, liknar i stora drag Norges modell från kontrollorganet Debio. Även gemen-

samma punkter från alla tillfrågade länder har sammanställts och implementerats i 

den föreslagna modellen. Punkterna är dock modifierade för att passa in i modellen. 

Även en guide till antal inspektioner har utvecklats där poängen från den föreslagna 

modellen klassar in aktörerna i olika riskklasser som i sin tur bestämmer en viss fre-

kvens av kontrollbesök för respektive aktör. 

Slutsatserna av studien visar att Europa idag har mycket kvar att göra för att få en god 

kontroll över den ekologiska marknaden. En riskklassificeringsmodell bör inrättas i 

samtliga länder. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Hello! 

My name is Fredrik Larsson and I work with a project at the National Food Administration in 

Sweden in the Food Control department. The National Food Administration is working 

actively in the interest of consumers for food safety, reliability, honesty in food handling and 

good eating habits. The project I am working with concerns risk classification and the 

implementation of that in the control of organic production in Sweden.  

I write to you because we would like to know how you work with risk assessment in the 

control of organic production. I have received addresses to you by colleges who have contacts 

with the standing committee on organic farming.  

The background is that as a general rule laid down by Regulation (EC) No 882/2004, the 

official food and feed controls shall be carried out regularly, on a risk basis and with 

appropriate frequency. More specific rules on the nature and frequency of controls of organic 

operators are given in the organic production legislation. The context of the article 27.3 in the 

regulation (EC) No 834/27 is that the nature and frequency of the organic control shall be 

determined on the basis of an assessment of the risk of occurrence of irregularities and 

infringement as regards compliance with the requirements laid down in this regulation. 

All operators shall be subject to a physical inspection at least once per year. Moreover, 

additional control visits shall be carried out based on the assessment of the risk of non-

compliance with the organic production rules. 

Quoting the text in the draft (3) of Guideline on the official controls in the organic sector, 

chapter 8 – Risk based approach “This means the control body or the control authority needs 

to determine a quantitative value of risk of non-compliance with the organic production rules 

for each operator. The decision whether an operator will receive an additional visit will 

depend on the value of the risk of his non-compliance. In practice each operator shall be 

assessed against pre-defined risk criteria. The result of the assessment needs to be quantified, 

e.g. translated into points. The scoring per each criterion can be for example as follows: 0 – 

no risk, 1 – low risk, 2 – medium risk, 3 – high risk. In the end, the total amount of points per 

operator is calculated. The operators with a total amount of points exceeding a certain 

amount are to receive an additional control visit.” 

 

The guideline mention the three risk criteria laid down by Article 65.4 of Regulation (EC) No 

889/2008 that shall be taken into account in the risk assessment in all cases.  

- The results of previous controls 

- The quantity of products concerned 

- The risk for exchange of products 
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And additional risk criteria to be taken in the account, such as, for example: 

 

- Type of operator (producer, processor, importer, distributor) 

- Structure of operator (stages of production, type of staff, number of premises) 

- New operators 

- Operators with mixed production / processing 

- Type and value of products 

- Rapid increase of production 

- Complaints / denunciations received 

- Suspicion of fraud 

- Other criteria 

 

According to the guideline, the procedure for risk analysis and its annual implementation 

should be documented by the control bodies and authorities.  

Our question to you is whether you have a procedure for risk analysis and also have 

implemented it in your country (for organic production)? 

If you have that, would it be possible for us to receive a copy of the procedure (document)? If 

you do not have a version in English it is perfectly fine to send us the material in your native 

language. 

Send the files and text to: lena.wallin@slv.se 

Questions can be sent to the above address 

Or if it not available electronic: 

Livsmedelsverket (the National Food Administration)  

Att: Lena Wallin Box 622 751 26 Uppsala SWEDEN 

Best regards  

Fredrik Larsson
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Bilaga 2 

  

Risikokartleggingsskjema - AKVAKULTUR 

Bedriftens navn: ………………………………………………………………………………….  År:…………………..   

      

(Vektklasse 1: 1p, Vektklasse 2: 2p., osv.)          

Skjemaet fylles ut av revisor rett etter revisjon.   Skjemaet skal revurderes hvert år.  

      Risiko 

 

Tema 

Ikke relevant Vektklasse 1 Vektklasse 2 Vektklasse 3 Vektklasse 4 Kommentarer 

Type bedrift  Kun økologiske produkter  Både økologiske og ikke-

økologiske produkter 

      

Ny bedrift eller vesentlige 

endringer 

       Bedriften er ny eller har foretatt 

vesentlige endringer  

  

Type aktiviteter  Primær  Enkel pakking / merking  Foredling  Foredling – sammensatte 

produkter eller import 

  

Antall produkter 

Gjelder også ferdig 

emballerte 

 

 Ett produkt  Få, men faste produkter  Få produkter som ofte endres 

eller mange produkter som 

sjeldent endres 

 Mange produkter som ofte 

endres 

  

Leverandører 

 

 

 

 En fast leverandør  Flere faste leverandører/ skifter 

sjelden 

 

 Skiftende leverandører 

F.eks slakteri,  

 Leverandører skiftes ofte/ kort 

varsel 
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      Risiko 

 

Tema 

Ikke relevant Vektklasse 1 Vektklasse 2 Vektklasse 3 Vektklasse 4 Kommentarer 

Lagring råvarer og 

ingredienser  

(Gjelder ikke ferdigpakket 

vare) 

 Atskilte lagerplasser 

F.eks eget lagerrom, silo til kun 

øko. 

   Felles lager 

 

    

Produksjons-utstyr 

 

 Atskilt  Delvis atskilt  Felles     

Planlagt produksjon når 

samme utstyr benyttes 

 Planlagt produksjon (jevnlig til 

faste tider)   

F. eks alltid samme ukedag 

   Faste tider men ikke jevnt 

Tilfeldig dag, men fastsatt uke / 

tidspunkt, eller omvendt. 

 Kort varsel for produksjon 

Når som helst / på sparket 

  

Ioniserende stråling / GMO  Produkter som kan inneh. 

GMO, men som Debio har 

mottatt bekreftelse på 

     GMO ut over GMO oversikt fra 

Debio 

  

         

 

  

Registreringssystemer    Registreringer på data eller 

integrert lager/ 

produksjonsstyringssystem 

 Både data-registreringer og 

manuelle skjema 

 Skjema – manuelt system   

Hyppighet avvik 

Doble poeng 

 Sjelden de tre siste årene  Gj.sn. 1 gang pr år, de tre siste 

årene 

 Gj.sn. 2 ganger pr. år, de tre 

siste årene 

 Gj.sn. mer enn 2 pr. år, de tre 

siste årene 

  

Alvorlighet avvik 

Doble poeng 

 Ikke alvorlig    Alvorlig  Svært alvorlig   

Sum 

(summeres og fylles inn på 

neste side) 
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Risikokartleggingsskjema - FIO 

Virksomhetens navn:  …………………………………………………….                Dato «Sdo_JournalDato»     

          

(Vektklasse 1: 1p, Vektklasse 2: 2p., osv.)          

Skjemaet fylles ut av revisor rett etter revisjon.   Skjemaet skal revurderes hvert år.  

      Risiko 

 

Tema 

Ikke relevant Vektklasse 1 Vektklasse 2 Vektklasse 3 Vektklasse 4 Kommentarer 

Type bedrift  Kun økologiske produkter      Både økologiske og ikke-

økologiske produkter 

  

Ny bedrift eller vesentlige 

endringer 

       Bedriften er ny eller har foretatt 

vesentlige endringer  

  

Type aktiviteter  Grossist / ingen pakking eller 

håndtering 

 Enkel pakking / merking  Foredling  Foredling – sammensatte 

produkter eller import 

  

For lagringsvirksomheter 

Doble poeng 

       Lagrer frukt og grønt   

Antall produkter 

Gjelder også ferdig 

emballerte 

 

 Ett produkt  Mindre enn 10 faste produkter  Mindre enn 10 produkter som 

ofte endres eller Flere 

produkter som sjeldent endres 

 Flere produkter som ofte 

endres 

  

Leverandører 

 

 

 

 En fast leverandør  Flere faste leverandører/ skifter 

sjelden 

F.eks. meieri 

 Skiftende leverandører 

F.eks slakteri, mottak av 

frukt/grønt 

 Leverandører skiftes ofte/ kort 

varsel 

  

Lagring råvarer og 

ingredienser  

(Gjelder ikke ferdigpakket 

vare) 

 Atskilte lagerplasser 

F.eks eget lagerrom, silo til kun 

øko. Korn 

   Felles lager 

F.eks hylle på felles-lager, 

egen hengebane til slakt, felles 

silo 

    



 

6 

 

      Risiko 

 

Tema 

Ikke relevant Vektklasse 1 Vektklasse 2 Vektklasse 3 Vektklasse 4 Kommentarer 

Produksjons-utstyr 

 

 Atskilt  Delvis atskilt  Felles     

Planlagt produksjon når 

samme utstyr benyttes 

 Planlagt produksjon (jevnlig til 

faste tider)   

F. eks alltid samme ukedag 

   Faste tider men ikke jevnt 

Tilfeldig dag, men fastsatt uke / 

tidspunkt, eller omvendt. 

 Kort varsel for produksjon 

Når som helst / på sparket 

  

GMO  Produkter som kan inneh. 

GMO der Debio har mottatt 

erklæring fra leverandør (Eks. 

gjær) 

     GMO ut over vektklasse 1   

Registreringssystemer    Registreringer på data eller 

integrert lager/ 

produksjonsstyringssystem 

 Både data-registreringer og 

manuelle skjema 

 Skjema – manuelt system   

Hyppighet avvik 

Doble poeng 

 Sjelden de tre siste årene  Gj.sn. 1 gang pr år, de tre siste 

årene 

 Gj.sn. 2 ganger pr. år, de tre 

siste årene 

 Gj.sn. mer enn 2 pr. år, de tre 

siste årene 

  

Alvorlighet avvik 

Doble poeng 

 Ikke alvorlig  Mindre alvorlig  Alvorlig  Svært alvorlig   

Sum (summeres og fylles 

inn på neste side) 
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Utfylling av risikoklasse: 

 

 

Stemmer risikoklasse med din vurdering av virksomheten?     Ja         Nei              

 

Hvis nei, beskriv: 

 

 

 

 

Dato: 

Navn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko-

klasse 

Antall 

poeng 

Fyll inn 

bedriftens 

poengsum  

  

Se avviksveileder for vurdering av avvik  

1 0 – 19  

2 20 – 24  

3 25 – 29  

4 30 – 34  

5 35 – 48  
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Plants 

       Risk 

Element of risk 

Not  relevant One point 

 

Two points Three points Four points 

Type of farming  Only organic  Organic and conven-

tional 

 Organic, in conversion 

and conventional  

 In conversion and conven-

tional  

 

Established or chang-

ing farming practice  

 Same farming practice 

over many years all 

production organic  

 New land farmed in 

conversion or organi-

cally   

 New land farmed conven-

tionally  

 Farm new to organic farming 

or major changes in farming 

practice over last 2 years 

 

Where is organic land 

in relation to conven-

tional farm land   

 All organic conversion 

land in one place with 

buffer zone 

 Spread organic  conver-

sion land alle med buf-

fer zone 

 No buffer zone between 

organic land and own 

conventional land  

 No buffer zone between 

organic land and neighbors  

conventional land 

 

How much buying inn 

of resources is there ( 

also contactors )  

 All land organic or inn 

conversion little buy-

ing inn 

( grass ) 

 All land organic or inn 

conversion much buying 

inn 

( veg / corn / fruit ) 

 Land organic / in conver-

sion and conventional 

with little buying inn 

 Land organic / in conversion 

and conventional with much 

buying inn 

 

Type and use of ferti-

lizers  

 Only organic fertilizers   Only own none organic 

fertilizer 

 Use of brought in fertilizer   Use of artificial fertilizer   

Use of permitted non 

organic products 

 Only use of organic 

products 

 Use of permitted non 

organic products silage 

conserving)  

 Use of permitted sprays  ( 

fruit ) 

 Use of non permitted prod-

ucts on conventional land  
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Sales and irregularities   

       Risk 

Element of risk 

Not  rele-

vant 

One point Two points Three points Four points 

Sale of products  No sales of organic prod-

ucts all to own use  

 Only sale of organic products   Sale of organic and con-

ventional products 

 Sale of in conversion and 

or conventional products 

 

Documentations  sys-

tems and receipt con-

trol   

 Full quality control system 

with receipt control  

 Quality system with im-

provement  

potential  

 Little buying in and little 

documentation  

 Large amount of buying 

inn an little documenta-

tion  

 

Frequency of irregu-

larities 

(Double points) 

 Seldom the three last years  One irregularity on an aver-

age the three last years 

 Twice on an average the 

three last years 

 More than twice in an 

average the three last 

years 

 

Seriousness of irregu-

larities  

(Double points) 

 Not serious    Serious  Very serious  

Sum          
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