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Löpande rapportering av avvikelser med mera i ekologisk
produktion 2020 - information till kontrollorgan
Ni ska skicka uppgifterna till den myndighet som har delegerat kontroll till er. För några av er betyder
det att ni måste skicka uppgifter till både Jordbruksverket och Livsmedelsverket.
Så här vill vi att ni skickar över uppgifterna
Vi vill att ni skickar in alla rapporter och uppgifter per e-post, till följande adresser:
Ekoregler@jordbruksverket.se Det gäller alla avvikelserapporter och ärenden som ska notifieras i
OFIS.
livsmedelsverket@slv.se Till den här adressen skickar du alla avvikelserapporter.
Ofis@slv.se För livsmedelsärenden som ska notifieras i OFIS vill vi att ni även skickar ett e-post
meddelande till denna adress. Det kan alltså handla om avvikelserapporter som berör importerade
livsmedel eller livsmedel som kommer från ett annat EU-land och där avvikelsen ska anmälas till det
land som livsmedlet kom ifrån.
Underlätta gärna vårt arbete genom att i ämnesraden på e-posten skriva vad ni skickar in samt det
diarienummer ni har fått av myndigheten (se tabeller under rubrik ”Diarienummer 2020” nedan).
Skriv ”Avvikelserapport ekologiska produkter -löpande rapportering (Dnr…)” eller
”Avvikelserapport ekologiska livsmedel -löpande rapportering (Dnr…)” i ämnesraden när ni
rapporterar avvikelser (punkt 1 i översikten). Ordet ”produkter” gäller till Jordbruksverket och ordet
”livsmedel” gäller till Livsmedelsverket. Om ni skickar över beslut som innebär borttagande av
märkning eller återkallande av certifikat får ni gärna ange det i ämnesraden, men det är inte
nödvändigt. Ämnesraden skulle i ett sådant fall kunna se ut enligt följande: ”Avvikelserapport
ekologiska livsmedel- löpande rapportering – borttagande av märkning (Dnr …)”.
Skriv ”Överträdelse ekologisk produktion (Dnr …)” i ämnesraden när ni skickar in avvikelserapporter
om ärenden där det kan bli aktuellt för myndigheten att besluta om saluföringsförbud (punkt 2 i
översikten).
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Om ni funnit eller starkt misstänker en avvikelse på en produkt från ett annat land ska Sverige
notifiera det i OFIS. Ni ska då använda rapporteringsblanketten för OFIS och skicka in den med
eventuella tillhörande underlag till Livsmedelsverket om det gäller livsmedel eller till Jordbruksverket
om det gäller jordbruksprodukter som inte är livsmedel. Blanketten finns i arbetsrummet. Om det
gäller livsmedel vill Livsmedelsverket att ni, utöver att skicka en avvikelserapport till
livsmedelsverket@slv.se också skickar nämnd blankett med eventuella underlag till Ofis@slv.se.
Skriv ”Notifiering (Dnr …)” i ämnesraden. Till Jordbruksverket (avvikelser på foder eller utsäde)
skickar ni som vanligt till ekoregler@jordbruksverket.se.
Diarienummer 2020
Notera att det är olika diarienummer för avvikelserapporteringen till respektive myndighet.
Kontrollorgan
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Kontaktpersoner
På Jordbruksverket arbetar vi enligt lean. Om du har frågor om något av rapporteringskraven kan du
skicka dem till ekoregler@jordbruksverket.se så tar någon i vårt ekoteam hand om frågan.
På Livsmedelsverket ansvarar:


Ulla Fäger, 018- 175567.



Flera personer inom RASFF gruppen för ärenden som ska notifieras till OFIS och för
bevakning av e-postlådan Ofis@slv.se

Översikt över vad som ska rapporteras och när
Myndighet Lagstöd, artikel Ärende
tillhanda

Europeiska kommissionen
tillhanda

1

Löpande,
minst en
gång i
veckan

27.5 d och 30.1
(834/2007)

Om avvikelsen innebär
notifiering i OFIS blir
kommissionen underrättad.

2

Utan
dröjsmål

27.5 d och
Funna allvarliga
30.1 (834/2007) överträdelser som kan leda
till beslut av
kontrollmyndighet saluföringsförbud

3

Utan

27.5 d och

Funna eller misstänkta
avvikelser
(avvikelserapporter).

Om avvikelsen innebär
notifiering i OFIS blir
kommissionen underrättad.

Ett ärende av typ 1 eller 2
Ska också notifieras i OFIS
som gäller produkter som ska
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dröjsmål

30.1 (834/2007) föras ut ur Sverige.

numera.

Utan
dröjsmål

92.a

Om avvikelsen innebär
notifiering i OFIS blir
kommissionen underrättad.

(889/2008)

Oegentligheter eller
överträdelser på en produkt
som härrör från annan
medlemsstat eller har
importerats från ett land
utanför EU

Förtydligande till respektive punkt i tabellen
1 – Löpande - Funna eller misstänkta avvikelser
Rapportera alla funna eller misstänkta avvikelser från EU- regelverket för ekologisk produktion till
Jordbruksverket (kontroll inom primärproduktion, foder, utsäde) eller till Livsmedelsverket (kontroll
inom livsmedelsförädling). Rapportera så snart som möjligt och alltid inom en vecka.
Avvikelserapporteringen inkluderar också delvis eller helt återkallande av certifikat och beslut om
borttagande av märkning. Det gör inget om ni i samma ärende först skickar en ”vanlig” avvikelserapport
och senare skickar ett beslut om att återkalla certifikatet.
De uppgifter vi vill ha med i en avvikelserapport är:
 datum för kontrollen,
 beskrivning av avvikelsen och regelhänvisning,
 om möjligt upplysning om vad avvikelsen ledde till, samt
 uppgift som gör det möjligt att identifiera vilken kund avvikelsen rör om det är en
primärproducent.
Anledningen till att det ska vara möjligt att identifiera kunden är för att uppgiften kan behövas i
uppföljningen av att kunden följer reglerna för ersättning för ekologisk produktion.
Om en avvikelse gäller produkter som kommer från andra länder, se punkt 4.
2 – Utan dröjsmål – Överträdelser som kan leda till beslut av verken
Rapportera alla fall av överträdelser som kan leda till beslut om marknadsföringsförbud
(saluföringsförbud) utan dröjsmål. Kundens identitet ska framgå av rapporten.
Om en avvikelse gäller produkter som kommer från andra länder, se punkt 4.
3 – Utan dröjsmål – Avvikelser eller överträdelser där andra medlemsländer behöver varnas
Rapportera alla fall där ni bedömer att andra medlemsländer kan behöva informeras.
Exempel: Falskt certifikat.
4 – Utan dröjsmål – Oegentligheter eller överträdelser som ska notifieras i OFIS
Sverige ska utan dröjsmål rapportera funna oegentligheter eller överträdelser som gäller produkter från
andra länder i Organic Farming Information System (OFIS). Det betyder att vi på myndigheterna också
behöver underlag från er utan dröjsmål. Det gäller oberoende av om rapporten i övrigt faller under punkt
1 eller punkt 2 ovan.
För att rapportera ett ärende i OFIS behöver vi ett flertal uppgifter. Därför vill vi att ni fyller i en OFISrapporteringsblankett (finns i arbetsrummet) och skickar med dokument som är relevanta för ärendet.
Det kan vara analyssvar, kopior på kontrollintyg eller liknande. Har ni inte alla uppgifter vi behöver för
att notifiera ärendet får ni komplettera senare. Skicka till Ofis@slv.se (livsmedel) eller
ekoregler@jordbruksverket.se (foder och utsäde). Räkna med att vi kan behöva ha löpande kontakt med
er i samband med att vi ska notifiera ett ärende.
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När vi har skickat in en notifiering och fått svar från andra länder ska vi utvärdera svaren. Även för detta
behöver vi hjälp av er på kontrollorganen. Räkna med att vi måste arbeta tillsammans myndigheter och
kontrollorgan när vi har ärenden som berör Sverige i OFIS. I arbetsrummet finns det en
processbeskrivning över detta samarbete.
Det förekommer också att andra medlemsländer anmäler oegentligheter eller överträdelser som berör
produkter från Sverige. Då ska vi besvara dessa notifieringar. Vi behöver då hjälp av er med att ta reda
på ursprunget till avvikelsen och omedelbart vidta lämpliga åtgärder avseende den svenska aktören. Vi
är skyldiga att svara det anmälande medlemslandet och kommissionen inom 30 kalenderdagar räknat
från det datumet anmälan gjordes.

