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Ärende 

Ekologiska livsmedel i butiker 

Vid årsskiftet började EU:s förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska 

produkter samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 gälla. Redan från förut fanns det krav 

på butiker som säljer ekolivsmedel, men nu måste de som säljer varor i lösvikt med en omsättning på över 

20,000€ i året gå med i systemet för ekologisk kontroll och certifieras. Följande brev redogör vad som gäller.  

 

Ekologisk kontroll av detaljhandeln från den 1 januari 2022 

En detaljhandel som säljer oförpackade ekologiska livsmedel ska anmäla sig till ekologisk kontroll 

(certifiering) om den årliga omsättningen för dessa livsmedel överskrider 20,000 €. Anmälan till kontrollen 

görs med hjälp av en blankett på vår hemsida ”Ansökan om anslutning till kontrollsystemet för ekologisk 

livsmedelsproduktion”. Ni hittar den på regeringen.ax> Näringsliv och företagande> Ekologisk produktion 

och certifiering> Ekologiska livsmedelsföretag. På samma sida finns anvisningar för hur man skriver en 

ekoplan (egenkontrollplan) som alla certifierade aktörer behöver ha enligt lagstiftningen. Är ni redan med i 

kontrollen på grund av styckning/malning av kött men också säljer ekologiska bananer i lösvikt behöver ni 

använda blanketten ”anmälan om ändring” i stället. Varken anmälan, kontrollbesök eller certifiering kostar på 

Åland.  

Alla butiker som säljer ekolivsmedel måste 

• se till att konventionella livsmedel inte säljs som ekologiska 

• följa bestämmelserna om hur ekolivsmedel ska märkas 

• försäkra sig om att de som levererar ekoprodukterna hör till ekokontrollen 

• kontrollera de mottagna försändelserna av ekolivsmedel 

• förvara ekolivsmedel och konventionella livsmedel åtskilt från varandra 

En butik behöver höra till ekokontrollen om den 

• framställer ekolivsmedel 

• förpackar och märker ekolivsmedel 

• importerar ekolivsmedel från länder utanför EU 

• förvarar ekolivsmedel annanstans än på försäljningsstället eller 

• har lagt ut någon av ovanstående verksamhet till en tredje part, dvs. till en underentreprenör 

http://www.regeringen.ax/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=SV
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• säljer oförpackade ekologiska livsmedel med en omsättning på över 20 000€ per år – detta är nytt 

från i år!  

Till exempel 

• butiken bakar ekologiskt bröd eller maler ekokött i butiken  

• i butiken skärs ekoostar och de packas in i plast och ett ekomärke klistras på  

• butiken köper in ekologiskt te eller ekologiska kosttillskott direkt från Indien 

• butiken förvarar ekolivsmedel annanstans än på försäljningsstället (till exempel en webbutik) 

• har stor omsättning av ekologisk oförpackad frukt eller grönsaker 

Ett undantag är dock direkt försäljning, dvs förpackning och försäljning av ett livsmedel inom ett dygn, då 

behöver inte butiken anmäla sig till ekokontrollen. 

Kom ihåg 

• Ekolivsmedel som ska säljas i lösvikt måste förvaras åtskilt från konventionella produkter på 

försäljningsstället. Den separata förvaringen kan ske med avseende på tid, vilket innebär att 

produkterna förvaras under olika tider, eller med avseende på plats då produkterna förvaras på olika 

ställen. 

• Ekolivsmedel för försäljning i lösvikt och över betjäningsdisk måste i alla skeden, från det de anländer 

till butiken eller torget tills de läggs fram för försäljning, hanteras så att de inte blandas samman eller 

byts ut till motsvarande konventionella produkter. 

• Färdigförpackade livsmedel från EU-området ska vara försedda med ekologon Europalövet som 

tydligt visar att produkten är ekologisk. Färdigförpackade livsmedel får ställas ut jämsides med 

konventionella produkter. 
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