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Rapportering av 2019 års kontroll av ekologisk produktion information till kontrollorgan
För att Sverige ska kunna redovisa utfallet av kontrollen av ekologisk produktion, samt en del av
statistiken på det ekologiska området, behöver vi hjälpas åt. Nästan allt av det som vi ska rapportera
vidare behöver vi få in från er på kontrollorganen. Liksom tidigare år har vi sammanställt information
till stöd för er, så ni rapporterar rätt sak, på rätt sätt och till rätt ställe.
Allt samlat i en Excel-fil
I arbetsrummet under ”Dokument” finns mappen ”Årlig rapportering av kontroll och statistik”. För
2019 års uppgifter har vi samlat alla instruktioner och de flesta uppgifter som ni ska rapportera i en
Excel-fil: ”Rapportering av 2019 års kontroll av ekologisk produktion”. Ni ska skicka de begärda
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. Skicka till dessa adresser (inte till
enskilda handläggare):
Ekoregler@jordbruksverket.se Aktörsfil januari, filer för primärproduktion samt ifylld version
”Rapportering av 2019 ¨års kontroll av ekologisk produktion.” Hit skickar du även frågor som rör
rapporteringen.
livsmedelsverket@slv.se Aktörsfil januari, och ”Rapportering av 2019 ¨års kontroll av ekologisk
produktion.”
Skriv i ämnesraden på e-posten vad ni skickar in samt det diarienummer ni har fått av myndigheten.
Om det inte är möjligt att sända över filerna via e-post kan vi ta emot underlagen på USB-minne eller
på en CD-skiva. Kontakta oss i så fall innan.
Diarienummer respektive ärendenummer för rapportering av 2019 års kontroll
Till Jordbruksverket ska ni använda Dnr 4.7.20-18956/2019 och till Livsmedelsverket ärendenummer
2019/04172. Båda numren är avsedda enbart för den här rapporteringen.
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Datum för rapportering av statistik
Senast 31 januari
Senast den 31 januari varje år ska ni skicka över en förteckning över de kunder (aktörer) som ni hade
den 31 december året innan. Det framgår av artikel 27.14 i Rådets förordning (EG) nr 834/2007. Ni
ska skicka in uppgifterna även om ni har uppgifter om anslutna aktörer på er webbsida. Aktörsfil
januari, filer för primärproduktion samt ifylld version ”Rapportering av 2019 ¨års kontroll av
ekologisk produktion. Vi har kallat den ”aktörsfil januari.”
Senast 15 mars
Senast den 15 mars behöver vi få in resterade rapporter som rör kontrollverksamheten och underlag
för statistiken, däribland en uppdaterad kundfil enligt mallen. Enligt artikel 27.14 i Rådets förordning
(EG) nr 834/2007 har ni till den 31 mars på er att rapportera in en sammanfattande rapport över den
kontrollverksamhet som ni har bedrivit föregående år. Om ni har möjlighet att skicka in uppgifterna
tidigare är det välkommet, då det ger oss tillräckligt med tid att få ihop de sammanställningar som
behövs för att Sverige ska kunna rapportera uppgifterna vidare. För de kontrollorgan som har
delegering av Jordbruksverket gäller den 15 mars för inlämning av statistikuppgifter. Det reglerar
vi i 4 kap. 8 § i Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk
produktion. Även för de kontrollorgan som har delegering av Livsmedelsverket gäller den 15 mars
för inlämning av statistikuppgifter. Det regleras i 15 § LIVSFS 2016:1.
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 Anton Andreasson och Nabil Yousef för statistikrapporteringen. Oss
når du via mail på Anton.Andreasson@slv.se och Nabil.Yousef@slv.se
VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

