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L A N D S K A P S L A G 

om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion 
 

 

 I enlighet med lagtingets beslut 

 upphävs 3 och 10 §§ landskapslagen (1995:52) om ekologisk produktion, 

 ändras 1, 1a, 2, 5, 6 och 7 §§, rubriken till 8 §, 8 § 1 och 2 mom., 9, 11, 11a, 12, 14 

och 15 §§, av dessa lagrum 1, 1a, 2, 5 och 11a §§ sådana de lyder i landskapslagen 

2012/29, samt 

 fogas till lagen nya 5a, 11b och 11c §§ som följer: 

 

 
Gällande lydelse  Föreslagen lydelse 

 

1 § 

Inledande bestämmelse 

 I denna lag finns bestämmelser om kon-

troll av produktion, beredning, märkning 

och marknadsföring av ekologiskt fram-

ställda produkter som anges i nedan an-

givna EG-förordningar. Grundläggande 

bestämmelser om kontroll av ekologisk 

produktion finns i 

 1) EG-förordningen (EG) nr 834/2007 

om ekologisk produktion och märkning av 

ekologiska produkter och om upphävande 

av förordning (EEG) nr 2092/91, nedan 

kallad grundförordningen, samt i 

 

 2) EG-förordningen (EG) nr 889/2008 

om tillämpningsföreskrifter för rådets för-

ordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk 

produktion och märkning av ekologiska 

produkter med avseende på ekologisk pro-

duktion, märkning och kontroll, nedan kal-

lad verkställighetsförordningen. (2012/29) 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 § 

Inledande bestämmelse 

 I denna lag finns bestämmelser om kon-

troll av produktion, beredning, märkning, 

distribution och marknadsföring av ekolo-

giskt framställda produkter. Denna lag till-

lämpas också på verkställigheten av föl-

jande EU-rättsakter som reglerar områ-

det ekologisk produktion: 

 1) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2018/848 om ekologisk 

produktion och märkning av ekologiska 

produkter och om upphävande av rådets 

förordning (EG) nr 834/2007, nedan kal-

lad grundförordningen, 

 2) Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2017/625 om offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet 

för att säkerställa tillämpningen av livs-

medels- och foderlagstiftningen och av 

bestämmelser om djurs hälsa och djur-

skydd, växtskydd och växtskyddsmedel 

samt om ändring av Europaparlamentets 

och rådets förordningar (EG) nr 

999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 

1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 

1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 

2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets för-

ordningar (EG) nr 1/2005 och EG nr 
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 För att skydda framställningen av eko-

logiska jordbruksprodukter samt för att sä-

kerställa konkurrens på lika villkor för dem 

som framställer produkter och vid sin 

marknadsföring lämnar uppgift om att de 

framställts ekologiskt skall ett kontrollsy-

stem upprättas av landskapsregeringen i 

enlighet med bestämmelserna i denna lag. 

Kontrollsystemet avser uppgifter om och 

tillsyn över produktionsmetoder och märk-

ning av livsmedelsråvaror som producerats 

inom jordbruket och har ett klart samband 

med jordbruksproduktionen. 

 Endast jordbruksprodukter som omfat-

tas av kontrollsystemets register över eko-

logiskt jordbruk får marknadsföras som 

ekologiskt framställda. 

 

 

 Nytt moment 

 

1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 

1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG 

och 2008/120/EG och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets förord-

ningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 

882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 

89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 

96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt 

rådets beslut 92/438/EEG (förordningen 

om offentlig kontroll), nedan kallad kon-

trollförordningen 

 För att säkerställa att ekologiska pro-

dukter håller en genomgående god kvali-

tet samt för att säkra konkurrens på lika 

villkor mellan aktörer som bedriver 

verksamhet med ekologiska produkter 

ska ett kontrollsystem upprättas av land-

skapsregeringen i enlighet med bestämmel-

serna i denna lag. Kontrollsystemet avser 

uppgifter om och tillsyn över produktions-

metoder och märkning av livsmedelsråvaror 

som producerats inom jordbruket eller som 

är nära kopplade till jordbruk. 

 

 Endast aktörer och aktörsgrupper som 

omfattas av landskapets kontrollregister 

över ekologisk produktion får marknads-

föra sina produkter som ekologiskt fram-

ställda. 

 Denna lag tillämpas inte på sådan 

verksamhet som avser framställning, lag-

ring, utsläppande på marknaden samt 

detalj- och partihandel med ekologiska 

alkoholdrycker och ekologisk sprit som 

innehåller mer än 1,2 volymprocent ety-

lalkohol. 

 

 

1a § 

Behörig myndighet och kontrollmyndighet 

 

 Landskapsregeringen har lednings- och 

tillsynsansvar i frågor om ekologisk pro-

duktion och märkning av ekologiska pro-

dukter samt är behörig myndighet i enlighet 

med grundförordningen, verkställighets-

förordningen och EG-förordningen (EG) nr 

882/2004 om offentlig kontroll för att sä-

kerställa kontrollen av efterlevnaden av fo-

der- och livsmedelslagstiftningen samt be-

stämmelserna om djurhälsa och djurskydd, 

nedan kallad kontrollförordningen. 

 Landskapsregeringen är kontrollmyn-

dighet i enlighet med grundförordningen 

och verkställighetsförordningen. 

 

 

  

1a § 

Behörig myndighet, kontrollmyndighet och 

förbindelseorgan 

 Landskapsregeringen har lednings- och 

tillsynsansvar i frågor om ekologisk pro-

duktion och märkning av ekologiska pro-

dukter samt är den behöriga myndighet 

som avses i grundförordningen och kon-

trollförordningen, om inte något annat 

följer av denna paragraf. 

 

 

 

 

 Landskapsregeringen är det förbin-

delseorgan som avses i artiklarna 103–

107 i kontrollförordningen och den kon-

trollmyndighet som sörjer för den 
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 Nytt moment 

 

 

 

 

 

 

nationella kontrollplanen i enlighet med 

artikel 109.2 i kontrollförordningen. 

 Landskapsregeringen har inte led-

nings- och tillsynsansvar över framställ-

ning, lagring, utsläppande på marknaden 

samt detalj- och partihandel med ekolo-

giska alkoholdrycker och ekologisk sprit 

som innehåller mer än 1,2 volymprocent 

etylalkohol. 

 
 

2 § 

Definitioner 

 I denna lag använda begrepp skall ha 

den betydelse som anges i denna paragraf. 

 Ekologiskt framställda jordbrukspro-

dukter är produkter som omfattas av be-

stämmelserna i grundförordningen samt 

uppfyller de minimikrav avseende kon-

trollåtgärder och förebyggande åtgärder 

som meddelas i enlighet med grundförord-

ningen och verkställighetsförordningen. 

 

 

 

 

 Producenter är fysiska eller juridiska 

personer som ansvarar för att kraven i 

denna förordning uppfylls inom de ekolo-

giska företag som de driver. I grundförord-

ningen och verkställighetsförordningen be-

nämns dessa vara aktörer. 

 

 Nytt moment 

 

 Kontrollant är en av landskapsrege-

ringen eller ett godkänt kontrollorgan för-

ordnad person som ansvarar för produkt-

ionskontroll i enlighet med bestämmel-

serna i denna lag. 

 

 Nytt moment 

 

 

 

 Ålands kontrollnämnd för ekologiskt 

framställda jordbruksprodukter, nedan 

kallad kontrollnämnden, är en av land-

skapsregeringen tillsatt nämnd som 

skall biträda landskapsregeringen i 

skötseln av frågor som rör framställning 

av jordbruksprodukter vilka marknads-

förs som ekologiskt framställda i enlig-

het med bestämmelserna i denna lag. 

 Ålands kontrollregister för ekologiskt 

jordbruk, nedan kallat kontrollregistret, är 

landskapsregeringens kontrollregister över 

  

2 § 

Definitioner 

 I denna lag använda begrepp ska ha den 

betydelse som anges i denna paragraf. 

 Med Ekologiska produkter avses jord-

bruksprodukter, foder, livsmedel samt 

sådana produkter som är nära kopplade 

till jordbruk enligt bilaga 1 till grundför-

ordningen och som uppfyller de krav på 

ekologiskt produktionssätt som fast-

ställts i grundförordningen. Jordbruks-

produkter är produkter som härstam-

mar från jordbruket, inbegripet vatten-

bruksprodukter, havsalger samt vilda 

växtprodukter. 

 Aktörer är fysiska eller juridiska perso-

ner som i egenskap av producenter, bere-

dare och distributörer ansvarar för att de 

krav som ställs i grundförordningen upp-

fylls inom de ekologiska verksamheter 

som de driver. 

 Aktörsgrupper är sådana sammanslut-

ningar av aktörer som avses i artikel 36.1 

i grundförordningen. 

 Kontrollant är en av landskapsrege-

ringen eller ett auktoriserat kontrollorgan 

förordnad person som ansvarar för produkt-

ionskontroll i enlighet med bestämmelserna 

i denna lag. 

 Certifikat är ett intyg som tillhanda-

hålls av kontrollmyndigheten och som 

bestyrker att aktörer eller aktörsgrupper 

uppfyller kraven i den lagstiftning som 

avses i 1 §. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ålands kontrollregister för ekologisk 

produktion, nedan kallat kontrollregistret, 

är landskapsregeringens kontrollregister 
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producenter och fastigheter, eller delar av 

fastigheter, vars produktion efter ansökan 

konstaterats uppfylla kraven för ekologiskt 

framställda jordbruksprodukter. I kontroll-

registret införs dessutom de nödvändiga 

uppgifter om godkännande och kontroll 

som förutsätts i enlighet med rådets förord-

ning och bestämmelserna i denna lag. 

 

 

 

 

 Godkänt kontrollorgan är en organi-

sation eller sammanslutning som uppfyller 

de krav den europeiska gemenskapen stäl-

ler på kontrollorgan avseende produktion 

av ekologiska jordbruksprodukter och som 

av landskapsregeringen efter ansökan god-

känts att utföra kontroll enligt denna lag. 

Landskapsregeringen beslutar närmare om 

ansökningsförfarandet. 

 

över aktörer, aktörsgrupper och sådana 

verksamheter som befriats från certifie-

ringsskyldigheten enligt 5a §, och vars 

verksamhet konstaterats uppfylla kraven 

för ekologisk produktion. I kontrollregist-

ret införs uppgifter som är nödvändiga för 

att landskapsregeringen och andra kon-

trollorgan som utsetts med stöd av denna 

lag ska kunna utöva sådan tillsynsverk-

samhet och kontroll som förutsätts i 

grundförordningen och kontrollförord-

ningen. 

 Godkänt kontrollorgan är en organisat-

ion eller sammanslutning som uppfyller de 

krav den Europeiska unionen ställer på 

kontrollorgan avseende produktion av eko-

logiska produkter och som av landskapsre-

geringen efter ansökan godkänts att utföra 

kontroll enligt denna lag. Landskapsrege-

ringen beslutar närmare om ansökningsför-

farandet. 

 

 

3 § 

Kontrollnämndens sammansättning 

 Kontrollnämnden tillsätts av land-

skapsregeringen för två år i sänder för 

att biträda landskapsregeringen vid 

skötseln av de angelägenheter som avses 

i denna lag. Nämnden skall bestå av 

minst tre och högst fem ordinarie leda-

möter och personliga ersättare för dem. 

Kontrollnämndens ordförande utses av 

landskapsregeringen medan nämnden 

inom sig för sin mandattid utser en vice 

ordförande. Minst en och högst två leda-

möter skall företräda landskapsrege-

ringen. Av övriga ledamöter bör minst 

en företräda de producenter som god-

känts att marknadsföra produkter som 

ekologiskt framställda samt minst en fö-

reträda konsumenterna. Landskapsre-

geringen beslutar närmare om nämn-

dens sammansättning. 

 Landskapsregeringen tillsätter 

nämndens sekreterare, vilken inte sam-

tidigt kan vara medlem i kontrollnämn-

den. 

 Nämndens medlemmar handlar un-

der tjänstemannaansvar. 

 

 

  

 

 

 Paragrafen upphävs 
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5 § 

Ansökan om godkännande att 

marknadsföra jordbruksprodukter som 

ekologiskt framställda 

 

 Den som vill godkännas för landskapets 

kontrollsystem avseende jordbruksproduk-

ter vilka marknadsförs som ekologiskt 

framställda ska ansöka om detta hos land-

skapsregeringen. Ansökan ska uppta 

 a) sökandens namn och adress, 

 

 b) platsen för produktionen och vid be-

hov närmare uppgifter om platsen där verk-

samheten bedrivs, 

 

 c) verksamhetsinriktning och verksam-

hetens produkter, 

 

 

 

 

 

 d) åtagande från sökanden att driva 

verksamheten i enlighet med bestämmel-

serna i rådets förordning, 

 e) i fråga om jordbruksföretag tidpunk-

ten då sökanden upphörde att använda såd-

ana ämnen som inte är tillåtna i enlighet 

med rådets förordning samt 

 f) namnet på godkänt kontrollorgan som 

producenten utsett för kontroll av verksam-

heten. 

 

 

 Nytt moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 § 

Ansökan om anslutning till landskapets 

kontrollsystem för produkter som 

marknadsförs som ekologiskt 

producerade 

Aktörer som vill ansluta sig till landskap-

ets kontrollsystem avseende produkter 

vilka marknadsförs som ekologiskt produ-

cerade ska ansöka om detta hos landskaps-

regeringen. Ansökan ska uppta 

 a) sökandens namn, adress och person-, 

företags- och organisationsnummer, 

 b) platsen för produktionen, fastighets-

beteckning, lägenhetssignum och vid be-

hov närmare uppgifter om platsen där verk-

samheten bedrivs, 

 c) en plan för egenkontroll som ska in-

nehålla en beskrivning av verksamhetsin-

riktning, verksamhetens produkter, total 

åkerareal, åkerareal som ska ställas om 

till ekologisk samt de åtgärder med vilka 

aktören säkerställer att bestämmelserna 

i denna lag och grundförordningen följs,  

 d) åtagande från sökanden att driva verk-

samheten i enlighet med bestämmelserna i 

denna lag och grundförordningen, 

 e) i fråga om jordbruksföretag tidpunk-

ten då sökanden upphörde att använda såd-

ana ämnen som inte är tillåtna enligt grund-

förordningen samt 

 f) namnet på godkänt kontrollorgan som 

aktören utsett för kontroll av verksam-

heten. 

 Aktörsgrupper ska ansöka om anslut-

ning till landskapets kontrollsystem hos 

landskapsregeringen. Ansökan ska utö-

ver vad som föreskrivs i artiklarna 34 och 

36 i grundförordningen uppta 

 a) aktörsgruppens namn, företags- 

och organisationsnummer samt övriga 

kontaktuppgifter 

 b) en plan för egenkontroll som ska in-

nehålla en beskrivning av verksamhets-

inriktning, verksamhetens produkter 

samt de åtgärder med vilka aktören sä-

kerställer att bestämmelserna i denna lag 

och grundförordningen följs, 

 c) åtagande undertecknat av behörig 

företrädare för gruppen att driva verk-

samheten i enlighet med bestämmelserna 

i denna lag och grundförordningen, 

 d) tidpunkten då gruppens medlem-

mar upphörde att använda sådana äm-

nen inom jordbruk som inte är tillåtna 

enligt grundförordningen samt 

 e) namnet på godkänt kontrollorgan 

som aktörsgruppen utsett för att utföra 
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 Landskapsregeringen kan besluta att 

ytterligare uppgifter, utöver de som föl-

jer av bestämmelserna i 1 mom., skall 

framgå av ansökan om godkännande för 

kontrollsystemet. 

 

den offentliga kontrollen av verksam-

heten. 

 

 

 

 Ny paragraf 

 

  

5a § 

Certifikat 

 En aktör eller en aktörsgrupp som 

gjort en ansökan i enlighet med 5 § och 

som konstaterats uppfylla kraven i den 

EU-lagstiftning som avses i 1 § ska tillde-

las ett certifikat av landskapsregeringen. 

När certifikatet har utfärdats ska land-

skapsregeringen ansluta aktören eller 

aktörsgruppen till kontrollsystemet för 

ekologisk produktion genom en anteck-

ning i kontrollregistret. 

 Om en aktör eller aktörsgrupp inte 

uppfyller kraven i 1 mom. och därmed 

inte kan anslutas till kontrollsystemet, 

ska landskapsregeringen fatta ett separat 

beslut om saken. 

 En aktör som omfattas av bestämmel-

sen i artikel 35.8 i grundförordningen är 

befriad från certifieringsskyldigheten 

under förutsättning att aktörens årliga 

omsättning från försäljningen av oför-

packade ekologiska produkter inte över-

stiger 20 000 euro. 

 En aktör som är befriad från certifie-

ringsskyldigheten ska dock göra en an-

mälan till landskapsregeringen för infö-

rande i registret över ekologisk produkt-

ion. 

 En aktör som är befriad från certifie-

ringsskyldigheten och vars försäljning av 

ekologiska produkter till sin omsättning 

överstiger det årliga beloppet på 20 000 

euro ska i enlighet med det förfarande 

som föreskrivs i 5 § 1 mom. ansöka om 

anslutning till landskapets kontrollsy-

stem. 

 

 

6 § 

Kontrollregistret 

 Landskapsregeringen eller godkänt 

kontrollorgan skall i kontrollregistret in-

föra uppgifter om de producenter och fas-

tigheter som efter ansökan konstaterats 

uppfylla kraven för ekologiskt framställda 

jordbruksprodukter och således godkänts 

för anslutning till landskapets 

  

6 § 

Kontrollregistret 

 Landskapsregeringen eller auktoriserat 

kontrollorgan ska i kontrollregistret införa 

uppgifter om de aktörer och aktörsgrup-

per som tilldelats ett certifikat och som 

därmed godkänts för anslutning till land-

skapets kontrollsystem för ekologiskt 
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kontrollsystem för ekologiskt framställda 

produkter. I registret skall utöver de upp-

gifter som avses i 5 § dessutom införas 

uppgifter 

 a) om datum för inledande kontroll, 

 

 b) om datum för godkännande, 

 

 c) om datum för produktionskontroll, 

 

 

 

 

 d) om datum för förbjudande att an-

vända uppgift om att en produkt omfattas 

av landskapsregeringens kontrollsystem 

samt 

 e) övriga uppgifter som är nödvändiga 

för den kontroll som förutsätts i rådets för-

ordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nytt moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

producerade produkter. I registret ska infö-

ras följande uppgifter om aktörer: 

 

 

 a) aktörens namn, adress samt före-

tags- och organisationsnummer, 

 b) platsen för produktionen, fastig-

hetsbeteckning och lägenhetssignum, 

 c) verksamhetsinriktning, verksam-

hetens produkter, total åkerareal, åker-

areal som ställts om till ekologisk, över-

gångsperiod och övergångsperiodens 

längd, 

 d) datum för inledande kontroll, 

 

 

 

 e) certifikatets datum och giltighets-

tid, 

 f) datum då verksamheten har anslu-

tits till kontrollsystemet, 

 g) datum för produktionskontroll, 

 h) tillstånd som har beviljats aktören 

med stöd av den lagstiftning som avses i 

1 §, 

 i) eventuella påföljder och anmärk-

ningar som föranletts av bristande efter-

levnad av den lagstiftning som avses i 1 § 

samt datum för utfärdande av förbud att 

använda uppgift om att en produkt om-

fattas av landskapets kontrollsystem 

samt 

 j) övriga uppgifter som är nödvändiga 

för den kontroll och tillsyn som förutsätts 

enligt grundförordningen och kontroll-

förordningen. 

 I registret ska följande uppgifter an-

tecknas om aktörsgrupper: 

 a) aktörsgruppens namn samt före-

tags- och organisationsnummer, 

 b) verksamhetsinriktning och verk-

samhetens produkter, 

 c) datum då en kontroll som ingår i 

den offentliga kontrollen av aktörsgrup-

pen har utförts, 

 d) certifikatets datum och giltighets-

tid, 

 e) datum då aktörsgruppen har anslu-

tits till kontrollsystemet, 

 f) tillstånd som har beviljats aktörs-

gruppen med stöd av den lagstiftning 

som avses i 1 §, 

 g) eventuella påföljder och anmärk-

ningar som föranletts av bristande efter-

levnad av den lagstiftning som avses i 1 § 

samt datum för utfärdande av förbud att 

använda uppgift om att en produkt 
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 Nytt moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nytt moment 

 

 

 

 

 Landskapsregeringen kan besluta 

närmare om vilka uppgifter som skall in-

föras i det register över de producenter 

och fastigheter som avses i denna para-

graf. 

 

omfattas av landskapets kontrollsystem 

samt 

 h) övriga uppgifter som är nödvän-

diga för den kontroll och tillsyn som för-

utsätts enligt grundförordningen och 

kontrollförordningen. 

 I kontrollregistret ska även införas 

följande uppgifter om aktörer som befri-

ats från certifieringsskyldigheten i enlig-

het med vad som föreskrivs i 5a § 

4 mom.: 

 a) aktörens namn, adress samt per-

son-, företags- och organisationsnum-

mer, 

 b) verksamhetsinriktning och verk-

samhetens produkter samt, 

 c) datum då verksamheten anmälts 

för införande i kontrollregistret samt 

 d) datum då en kontroll har utförts.  

 Personuppgifter tillhörande de aktö-

rer och aktörsgrupper som avses i 1-

3 mom. raderas ur registret senast tre år 

efter det att aktören eller aktörsgruppen   

avlägsnats ur kontrollsystemet. 

 

 

7 § 

Egenkontroll 

 En producent som omfattas av kontroll-

systemet skall se till att hans framställning 

av ekologiska jordbruksprodukter uppfyll-

ler de krav som följer av bestämmelserna i 

denna lag. En producent skall för detta än-

damål på egen bekostnad tillämpa ett av 

landskapsregeringen godkänt kontrollsy-

stem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 § 

Egenkontroll 

 En aktör eller aktörsgrupp som ansö-

ker om anslutning till kontrollsystemet 

ska kunna visa att den bedrivna verk-

samheten uppfyller de krav som följer av 

bestämmelserna i denna lag. Som ett led 

i att påvisa att lagstiftningen efterlevs ska 

aktörer och aktörsgrupper som bedriver 

ekologisk produktion inom ramen för 

jordbruk eller livsmedelsverksamhet 

uppgöra en ekoplan av vilken ska framgå 

grundläggande information om verk-

samheten, en beskrivning av de faser i 

verksamheten som är kritiska med tanke 

på ekologisk produktion samt en redogö-

relse för de åtgärder genom vilken aktö-

ren säkerställer produkternas ekologiska 

integritet. En aktör eller aktörsgrupp 

som ämnar bedriva ekologisk djurhåll-

ning är förpliktad att uppgöra en djur-

skötselplan som ska innehålla informat-

ion om djurens ursprung, praxis vid 

djurskötsel, utfodring, djurhälsa, be-

skrivning av djurstallar, utevistelse för 

djuren samt rengöring av djurstallar. 
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 En producent skall varje år före en tid-

punkt landskapsregeringen fastställer an-

mäla sin produktionsplan för det följande 

jordbruksåret. Om det behövs avseende 

växtodling skall en sådan anmälan avse 

varje odlingsdel en verksamhet innefattar. 

En producent skall utan dröjsmål meddela 

landskapsregeringen om väsentliga föränd-

ringar i verksamheten eller i omständig-

heter som påverkar verksamheten. En pro-

ducent skall dessutom bistå en kontrollant 

med den hjälp som kontrollen förutsätter. 

 Landskapsregeringen kan besluta när-

mare om 

 

 a) vilka system för egenkontroll som 

godkänns i enlighet med bestämmelserna i 

1 mom., 

 b) vilka uppgifter som skall ingå i en så-

dan produktionsplan som avses i 2 mom. 

och 

 c) omfattningen av den hjälp en pro-

ducent på begäran måste lämna i enlig-

het med 2 mom. 

 

 En aktör eller aktörsgrupp ska under-

rätta landskapsregeringen om alla väsent-

liga förändringar i verksamheten som kan 

vara av betydelse för utövandet av offent-

lig kontroll samt bistå en kontrollant med 

den hjälp som kontrollen förutsätter. 

 

 

 

 

 

 

 Landskapsregeringen kan genom land-

skapsförordning utfärda närmare be-

stämmelser om 

 a) egenkontrollens utformning i enlig-

het med artikel 39.1 i grundförordningen, 

 

 b) vilka uppgifter som ska ingå i sådana 

eko- och djurskötselplaner som avses i 

1 mom. 

 

 

8 § 

Godkänt kontrollorgans producentkontroll 

 

 Den kontroll som förutsätts i rådets för-

ordning kan utföras av ett av landskapsre-

geringen godkänt kontrollorgan. Land-

skapsregeringen kan återkalla godkännan-

det av ett kontrollorgan om kontrollorganet 

inte iakttar sina åligganden enligt denna 

lag. 

 Ett godkänt kontrollorgan skall för varje 

ansluten producent utföra sådan nödvändig 

kontroll samt bistå landskapsregeringen 

med de upplysningar och den hjälp som 

förutsätts i rådets förordning. Kontrollorga-

net, dess kontrollanter och andra funktion-

ärer får inte i sin verksamhet ha något eget 

intresse som kan påverka deras opartiskhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  

8 § 

Kontroll som utförs av auktoriserat 

kontrollorgan 

 Den kontroll som förutsätts i kontroll-

förordningen kan utföras av ett av land-

skapsregeringen skriftligen utsett kontroll-

organ. Landskapsregeringen kan återkalla 

auktorisationen av ett kontrollorgan om 

kontrollorganet inte iakttar sina åligganden 

enligt denna lag 

 Ett auktoriserat kontrollorgan ska för 

varje ansluten aktör och aktörsgrupp ut-

föra sådan nödvändig kontroll samt bistå 

landskapsregeringen med de upplysningar 

och den hjälp som förutsätts i kontrollför-

ordningen. Eventuella beslut som ska 

fattas utifrån kontrollerna fattas av land-

skapsregeringen. Kontrollanter och 

andra funktionärer som utför kontroller 

på kontrollorganets vägnar får inte ha nå-

got eget intresse som kan påverka deras 

opartiskhet. Ett auktoriserat kontrollor-

gan ska vid utförandet av sina uppgifter 

följa vad som i landskapslagstiftningens 

allmänna förvaltningsbestämmelser fö-

reskrivs om god förvaltning och offentlig-

het i myndigheternas verksamhet. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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9 § 

Landskapsregeringens producentkontroll 

 Landskapsregeringen skall utföra sådan 

nödvändig kontroll som förutsätts i rådets 

förordning eller tillse att sådan kontroll ut-

förs av godkänt kontrollorgan. För kontrol-

len skall finnas minst en av landskapsrege-

ringen bemyndigad kontrollant som arbetar 

under tjänstemannaansvar. Förordnandet 

kan avse viss kontroll eller gälla generellt. 

Förordnande kan knytas till innehav av viss 

tjänst. 

 Landskapsregeringen har rätt att av en 

producent och ett godkänt kontrollorgan få 

den information som behövs för kontrollen 

samt har rätt att utföra de inspektioner och 

undersökningar som kontrollen förutsätter. 

Över resultatet av varje kontroll skall en 

rapport upprättas vilken skall delges kon-

trollnämnden och den enskilde producen-

ten. 

 

 Nytt moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landskapsregeringen skall se till att 

kontrollnämnden samt varje producent får 

den information som behövs för det ekolo-

giska jordbruk som avses i denna lag. 

 

 Landskapsregeringen kan besluta 

närmare om omfattningen och utföran-

det av den kontroll som avses i denna pa-

ragraf. 

 

9 § 

Landskapsregeringen som kontrollör 

 Landskapsregeringen ska utföra sådan 

nödvändig kontroll som förutsätts i kon-

trollförordningen eller tillse att sådan kon-

troll utförs av ett bemyndigat organ. För 

kontrollen ska finnas minst en av land-

skapsregeringen bemyndigad kontrollant 

som arbetar under tjänstemannaansvar. För-

ordnandet kan avse viss kontroll eller gälla 

generellt. Förordnandet kan knytas till inne-

hav av viss tjänst. 

 Landskapsregeringen har rätt att av en 

aktör, aktörsgrupp och ett auktoriserat 

kontrollorgan få den information som be-

hövs för kontrollen. Landskapsregeringen 

har även rätt att utföra de inspektioner och 

undersökningar som kontrollen förutsätter. 

Över resultatet av varje kontroll ska en rap-

port upprättas vilken ska delges kontroll-

nämnden och den enskilde aktören eller 

aktörsgruppen. 

 I ett tillsynsobjekt som är beläget i ut-

rymmen som används för boende av per-

manent natur får en kontroll utföras för 

att uppfylla de krav på offentlig kontroll 

som ställs i artikel 38 i grundförord-

ningen och i artiklarna 9, 10 och 14 i kon-

trollförordningen, om en kontroll är nöd-

vändig för att utreda de omständigheter 

som kontrollen gäller. Sådana kontroller 

som görs i utrymmen som används för 

boende av permanent natur får endast 

utföras av landskapsregeringen. 

 Landskapsregeringen ska se till att varje 

aktör och aktörsgrupp får den information 

som behövs för den ekologiska jordbruks-

produktion eller livsmedelsverksamhet 

som avses i denna lag. 

 

 

10 § 

Kontrollnämndens arbete 

 Innan landskapsregeringen fattar ett 

beslut om godkännande som avses i 5 § 

skall kontrollnämndens utlåtande in-

hämtas. Kontrollnämnden kan i sitt ut-

låtande tillstyrka eller avstyrka att en 

producent, en fastighet eller en del därav 

godkänns för landskapets kontrollsy-

stem avseende jordbruksprodukter 

vilka marknadsförs som ekologiskt 

framställda. 

  

 

 Paragrafen upphävs 
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 Kontrollnämnden lämnar på begä-

ran från landskapsregeringen utlåtande 

över om en producent som omfattas av 

kontrollsystemet följer de krav som av-

ses i denna lag. Kontrollnämnden kan 

självständigt pröva om en producent 

som omfattas av kontrollsystemet följer 

de krav som avses i denna lag och kan 

därvid föreslå att landskapsregeringen 

vidtar en åtgärd som avses i 11 §. 

 Kontrollnämnden kan vid behov 

höra landskapsregeringens kontrollant. 

 

 

11 § 

Avlägsnande av felaktig uppgift från 

kontrollregistret samt förbud i vissa fall 

mot användande av uppgift om ekologisk 

produktion 

  En märkning av en produkt som ekolo-

giskt framställd i enlighet med denna lag 

skall avlägsnas om produkten inte uppfyll-

ler i denna lag avsedda krav på ekologiskt 

framställda jordbruksprodukter. Land-

skapsregeringen kan besluta att en produ-

cent vars produkt felaktigt märkts såsom 

ekologiskt producerad utan dröjsmål skall 

avlägsna den felaktiga märkningen vid 

äventyr av att avlägsnandet sker på dennes 

bekostnad. 

 En producent vars produkter vid uppre-

pade tillfällen uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet vid marknadsföringen märkts 

som producerade i enlighet med landskap-

ets kontrollsystem, utan att de uppfyller mi-

nimikraven för ekologiskt framställda pro-

dukter, kan för viss tid eller tills vidare av 

landskapsregeringen meddelas förbud mot 

användning av uppgift om att en produkt 

omfattas av landskapsregeringens kon-

trollsystem. Om bristen avhjälpts eller om 

den inte längre har betydelse skall förbudet 

återkallas utan dröjsmål. Ett i detta moment 

avsett förbud kan förenas med vite varvid 

ändring genom besvär inte får sökas över 

beslutet om föreläggande av vite. Vid be-

dömning av om verkan av underlåtelse är 

mycket långvarig skall de allmänna förut-

sättningar för omställning till ekologisk 

produktion samt bestämmelserna enligt rå-

dets förordning om sådan övergångsperiod 

som krävs beaktas innan produkter från 

producenten anses vara ekologiskt fram-

ställda produkter. 

 Landskapsregeringen kan i enskilda 

fall innan beslut som avses i denna 

  

11 § 

Användande av felaktig uppgift från 

kontrollregistret samt förbud i vissa fall 

mot användande av uppgift om ekologisk 

produktion 

 En märkning av en produkt som ekolo-

giskt producerad ska avlägsnas om pro-

dukten inte uppfyller i denna lag avsedda 

krav på ekologisk produktion. Landskaps-

regeringen kan besluta att en aktör eller ak-

törsgrupp vars produkt felaktigt märkts 

såsom ekologiskt producerad ska utan 

dröjsmål och på egen bekostnad avlägsna 

den felaktiga märkningen. 

 

 

 En verksamhet vars produkter vid upp-

repade tillfällen uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet vid marknadsföringen märkts 

som producerade i enlighet med landskapets 

kontrollsystem, utan att produkterna upp-

fyller kriterierna för ekologisk produkt-

ion, kan för viss tid eller tills vidare av land-

skapsregeringen meddelas förbud mot an-

vändning av uppgift om att en produkt om-

fattas av landskapets kontrollsystem. Om 

bristen avhjälpts eller om den inte längre har 

betydelse ska förbudet återkallas utan dröjs-

mål. Ett i detta moment avsett förbud kan 

förenas med vite varvid ändring genom be-

svär inte får sökas över beslutet om föreläg-

gande av vite. Vid vidtagande av åtgärder 

enligt bestämmelserna i denna paragraf 

ska särskilt beaktas vad som i grundför-

ordningen föreskrivs om omställningspe-

rioder för olika typer av ekologisk pro-

duktion. 
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paragraf fattas inhämta utlåtande från 

kontrollnämnden. 

 

 

11a § 

Åtgärder vid bristande efterlevnad 

 Efter att landskapsregeringen eller ett 

godkänt kontrollorgan har konstaterat bris-

tande efterlevnad av bestämmelserna om 

ekologiskt framställda jordbruksprodukter, 

ska landskapsregeringen ålägga producen-

ten att vidta nödvändiga åtgärder för att av-

hjälpa bristerna. Landskapsregeringen kan 

förena ett sådant beslut med en tillfällig be-

gränsning av rätten att försälja produkter 

från hela eller särskilt angivna delar av det 

berörda företaget såsom ekologiskt fram-

ställda jordbruksprodukter. En sådan be-

gränsning kan avse produkter från en viss 

anläggning, en del av en anläggning eller 

från ett visst markskifte. Av beslutet ska 

framgå den tid under vilken begränsningen 

ska gälla. 

 Landskapsregeringen ska till den be-

rörda producenten eller till dennes före-

trädare skriftligt överlämna ett med-

delande om sitt beslut om de åtgärder 

som ska vidtas i enlighet med 1 mom. 

och om skälen för beslutet. 

 

  

11a § 

Åtgärder vid bristande efterlevnad 

 Efter att landskapsregeringen eller ett 

auktoriserat kontrollorgan konstaterat 

bristande efterlevnad av bestämmelserna 

om ekologisk produktion, ska landskaps-

regeringen ålägga aktören, aktörsgruppen 

eller den som är befriad från certifie-

ringsskyldigheten att vidta nödvändiga åt-

gärder för att avhjälpa bristerna. Landskaps-

regeringen kan förena ett sådant beslut med 

en tillfällig begränsning av rätten att försälja 

produkter såsom ekologiskt producerade. 

En sådan begränsning kan avse produkter 

från en viss anläggning, en del av en anlägg-

ning eller från ett visst markskifte. Av be-

slutet ska framgå skälen till att åtgärden 

vidtas och den tid under vilken begräns-

ningen ska gälla. 

 

 

 

 Ny paragraf 

 

  

11b § 

Påföljdsavgift 

 Landskapsregeringen kan ålägga en 

aktör, aktörsgrupp eller den som är be-

friad från certifieringsskyldigheten att 

betala en påföljdsavgift på minst 300 och 

högst 5 000 euro, om 

 1) aktören eller aktörsgruppen under-

låtit att ansöka om anslutning till land-

skapets kontrollsystem trots att verksam-

heten omfattas av certifieringsskyldig-

heten enligt 5a §, 

 2) aktören eller aktörsgruppen bedri-

ver verksamhet som inte har antecknats i 

det certifikat som utfärdats av land-

skapsregeringen, 

 3) aktören eller aktörsgruppen använ-

der termer eller uttryck som strider mot 

bestämmelserna om märkning i grund-

förordningens kapitel IV eller 

 4) den som är befriad från certifie-

ringsskyldigheten försummat sin skyl-

dighet att ansöka om anslutning till land-

skapets kontrollsystem i sådana fall som 

avses i 5a § 5 mom. 
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 Vid bedömningen av påföljdsavgif-

tens storlek ska hänsyn tas till förfaran-

dets art och skadlighet och hur ofta för-

farandet upprepats. Avgiften kan påfö-

ras till ett mindre belopp än minimibe-

loppet om försummelsen kan anses vara 

ringa eller om det med tanke på försum-

melsens art, hur ofta den upprepats, för-

summelsens planmässighet och andra 

omständigheter är skäligt att påföra en 

avgift som understiger minimibeloppet. 

Påföljdsavgiften ska betalas till land-

skapet. 

 Påföljdsavgift får inte påföras om det 

har förflutit mer än ett år sedan gär-

ningen begicks. En påföljdsavgift pre-

skriberas fem år efter det att det la-

gakraftvunna avgörandet om påföljdsav-

giften meddelades. Påföljdsavgiften av-

skrivs när den betalningsskyldige avli-

der. 

 Inom landskapets behörighet ska be-

stämmelserna i lagen om verkställighet 

av böter (FFS 672/2002) tillämpas på 

Åland vid verkställighet i enlighet med 

bestämmelserna i denna paragraf. 

 

 

 

 Ny paragraf 

 

  

11c § 

Stängning av webbplats 

 Livsmedelsverket kan i enlighet med 

lagen om ekologisk produktion (FFS 

1330/2021) ge landskapsregeringen 

handräckning i stängning av webbplats. 

 

 

12 § 

Avlägsnande från kontrollregistret 

 Landskapsregeringen kan besluta att en 

producent skall avlägsnas ur kontrollregist-

ret om denne vid upprepade tillfällen upp-

såtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit 

att följa de minimikrav för ekologiskt fram-

ställda produkter som avses i denna lag, el-

ler om en underlåtelse att följa dessa krav 

med hänsyn till underlåtelsens art har eller 

anses få en mycket långvarig verkan. 

 

 

 Landskapsregeringen kan i enskilda 

fall innan beslut om avlägsnande ur kon-

trollregistret fattas inhämta utlåtande 

från kontrollnämnden. 

 

  

12 § 

Avlägsnande ur kontrollregistret 

 Landskapsregeringen kan besluta att en 

aktör, aktörsgrupp eller den som är be-

friad från certifieringsskyldigheten ska 

avlägsnas ur kontrollregistret om denne vid 

upprepade tillfällen uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet underlåtit att följa de krav 

på ekologisk produktion som avses i 

denna lag, eller om en underlåtelse att följa 

dessa krav med hänsyn till underlåtelsens 

art har eller anses få en mycket långvarig 

verkan. 
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14 § 

Förnyad kontroll 

 En producent som är missnöjd med den 

kontroll som avses i 9 § har efter yrkande 

rätt till ny kontroll. Yrkande om ny kontroll 

skall ske inom 14 dagar efter att kontrollre-

sultatet delgivits denne. 

 

14 § 

Förnyad kontroll 

 En aktör eller aktörsgrupp som är 

missnöjd med den kontroll som avses i 9 § 

har efter yrkande rätt till ny kontroll. Yr-

kande om ny kontroll ska ske inom 14 dagar 

efter att kontrollresultatet delgivits denne. 

 

 

15 § 

Rättelse 

 En producent som är missnöjd med ett 

beslut om anslutning till kontrollsystemet, 

ett beslut om krav på åtgärder vid bristande 

efterlevnad, ett beslut om förbud mot att 

använda en uppgift om att en produkt om-

fattas av landskapsregeringens kontrollsy-

stem eller ett beslut om avlägsnande ur re-

gistret, har rätt att inom 30 dagar efter att 

han eller hon delgivits beslutet lämna in ett 

skriftligt yrkande på rättelse av beslutet till 

landskapsregeringen. 

  

15 § 

Rättelse 

 Den som är missnöjd med ett beslut om 

anslutning till landskapets kontrollsy-

stem, ett beslut om krav på åtgärder vid 

bristande efterlevnad, ett beslut om förbud 

mot att använda en uppgift om att en pro-

dukt omfattas av kontrollsystemet eller ett 

beslut om avlägsnande ur kontrollregistret, 

har rätt att inom 30 dagar efter att denne del-

givits beslutet lämna in ett skriftligt yrkande 

på rättelse av beslutet till landskapsrege-

ringen. 

 

 

 

  

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 

 Kontrollörer som före denna lags 

ikraftträdande bemyndigats av land-

skapsregeringen att utföra tillsyn över 

ekologisk produktion får vara verk-

samma som sådana auktoriserade kon-

trollörer som avses i 8 § utan att separat 

auktorisation krävs. 

 En aktör som godkänts till kontrollsy-

stemet för ekologisk produktion före 

denna lags ikraftträdande överförs av 

landskapsregeringen till det kontrollsy-

stem som avses i 6 §. 

 Ärenden som hänför sig till ekologisk 

produktion och som anhängiggjorts hos 

landskapsregeringen före ikraftträdan-

det av denna lag ska handläggas på det 

sätt som föreskrivs i denna lag. 

__________________ 

 

 

 


