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Mera ekologiskt!

Mat står i fokus inom jordbrukspolitiken i reger-
ingsprogrammet för statsminister Katainens reger-
ing. Enligt programmet är vårt strategiska mål att 
få andelen ekologisk och närproducerad mat att 
öka kraftigt. Vi lovade också ta fram ett program 
för utveckling av den ekologiska branschen.  Det 
programmet har du nu framför dig.  

Programmets mål är att få den ekologiska produk-
tionen att växa, göra sortimentet av inhemska eko-
logiska produkter bredare och förbättra tillgången 
på ekologisk mat i detaljaffärer och storkök. Målet 
är att den ekologiska åkerarealen upptar 20 pro-
cent av Finlands odlingsareal före år 2020.  

Hela statsrådet står bakom detta program. Arbetet 
styrs av en styrgrupp med företrädare för sju mi-
nisterier. Programmet innehåller alla administrati-
va åtgärder kring ekologisk produktion som bidrar 
till produktionen. 

Det återstår fortfarande mycket att göra såväl hos 
oss i förvaltningen som på den privata sidan. I sista 
hand är det privata producenter och konsumen-
ter som beslutar hur omfattande den ekologiska 
produktionen blir. Samarbetet inom branschen 
har blivit bättre under programarbetet. Ekologisk 
produktion har en stark uppåtgående trend och 
tillsammans kommer vi att uppnå målen. 

Mars 2014

Jari Koskinen
jord- och skogsbruksminister

Förord
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I regeringsprogrammet från juni 2011 lyfte reger-
ingen som strategiskt mål för den finska jordbruks-
politiken fram en stark tillväxt i andelen närprodu-
cerad och ekologiskt producerad mat. Regeringen 
har åtagit sig att genomföra ett utvecklingspro-
gram för ekobranschen. Med stöd av programmet 
ska den ekologiska produktionen ökas och göras 
mångsidigare så att den motsvarar efterfrågan. 
Samtidigt ska hela den ekologiska livsmedelsked-
jan utvecklas. 

När det gäller utvecklingsarbetet betonar reger-
ingen särskilt den ekologiska husdjursproduktio-
nens attraktionskraft. De ekologiska livsmedlens 
andel i den offentliga upphandlingen ska ökas ge-
nom att småföretagarnas och närmatproducenter-
nas deltagande i konkurrensutsättning inom den 
offentliga upphandlingen höjas. Det här ska ske 
bland annat genom att upphandlingskompeten-

Bakgrund

1
sen höjs och kvalitetskriterierna ges större tyngd. 
Målet är att effektivisera förädlingen, marknads-
föringen och exporten av ekologiska livsmedels-
produkter. Förutsättningar för småskalig förädling 
och försäljning av livsmedel ska förbättras. 

Sommaren 2012 tillsatte jord- och skogsbruksmi-
nisteriet en styrgrupp bestående av representan-
ter för sju ministerier. Gruppens uppgift är att ange 
riktlinjer för innehållet i regeringens utvecklings-
program för ekobranschen och närproduktion av 
livsmedel. Den sköter också det samarbete mellan 
förvaltningsområdena som behövs för att genom-
föra programmen, avtalar om hur programmen 
ska behandlas politiskt och följer upp och bidrar 
till att genomföra programmen. I gruppen är jord- 
och skogsbruks-, utrikes-, miljö-, finans-, arbets- 
och närings-, undervisnings- och kultur- samt so-
cial- och hälsovårdsministeriet representerat. 
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Varför ekologiskt? 

2
Ekologisk produktion belastar i princip vattnen 
och luften mindre än den konventionella jord-
bruksproduktionen. Även naturens mångfald är ri-
kare eftersom näringsämnena tillvaratas noggran-
nare och återförs till det naturliga kretsloppet och 
eftersom kemiska gödselmedel eller växtskydds-
medel inte är tillåtna. Ekologisk produktion bidrar 
till kretsloppet av säkra organiska gödselmedel 
och ökar växt- och djurarternas biologiska mång-
fald. Till den ekologiska produktionens principer 
hör också en balans mellan åkerodlingen och hus-
djursproduktionen samt mångsidiga växtföljder. 

Ekologisk husdjursproduktion ger djuren till vissa 
delar rymligare och mer arttypiska förhållanden 
än den konventionella uppfödningen. Djuren får 
bete sig på sitt arttypiska sätt och får också så bra 
förhållanden som möjligt till växelverkan med djur 
av samma art. En av anledningarna till stödet för 
övergången till ekologisk produktion och en fort-
satt produktion är också att den ekologiska pro-
duktionen ska öka och motsvara efterfrågan. 

Konsumenterna sätter värde på ekologisk matpro-
duktion och särskilt det att syntetiska växtskydds-
medel inte används. Urvalet av livsmedelstillsatser 
som är tillåtna i ekologiska livsmedel är begränsat. 

Den ekologiska produktionen är noggrant reg-
lerad och definierad i EU-lagstiftningen (rådets 
förordning (EG) nr 834/2007) och i internationella 
avtal. Tillsyn över produktionen utövas genom att 
alla jordbruks- och produktionsanläggningar be-
söks minst en gång per år. Ekomärkta livsmedel är 
en garanti till konsumenten om att produktionen 
är kontrollerad. 

Den växande efterfrågan på ekologiskt produce-
rad mat erbjuder nya möjligheter till affärsverk-
samhet för jordbrukarna och andra aktörer inom 
livsmedelssektorn, särskilt för småföretagare som 
förädlar och säljer ekologiskt producerade råva-
ror. Ekologisk produktion är ett sätt att förbätt- 
ra konkurrenskraften. Konsumenterna uppskattar 
korta  leveranskedjor, men i detaljhandeln består  
ca 40 % av det ekologiska sortimentet av importe-
rade produkter. Konsumenterna önskar ett större 
utbud av inhemska ekolivsmedel.

EU:s ekomärke
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Nuläget och utvecklingsbehoven inom  
den ekologiska livsmedelskedjan

3
Den ekologiskt odlade åkerarealen har vuxit konti-
nuerligt sedan år 2008. Ett rekordstort antal gårdar 
har under 2012 anslutit sig till ekotillsynen. An-
talet husdjursgårdar som anslöt sig var lika stort 
som under de tre föregående åren sammanlagt. 
Målet för programperioden 2007–2013, det vill sä-
ga 200 000 hektar ekologiskt odlad jordbruksmark, 
uppfylldes nästan helt redan före programperio-
dens slut för arealen ekologiskt odlad mark var ca 
198 000 hektar år 2012 (nästan 9 % av den totala 
åkerarealen). De ekologiska gårdarna har en ge-
nomsnittlig areal på ca 46 hektar, vilket är lite över 
medelarealen för de finska gårdsbruksenheterna. 
År 2012 uppgick antalet gårdsbruksenheter med 
ekologisk husdjursproduktion till 759. Merparten 
av dessa var nöt-, får- eller hönsgårdar. Det ökade 
antalet ekologiska husdjursproduktionsgårdar 
stärker åkerodlingens och husdjursproduktionens 
samband och garanterar att ekologiskt producera-
de foder utnyttjas inom den ekologiska husdjurs-
produktionen.

Den åkerareal som redan brukas ekologiskt och 
de gårdar där produktionen är ekologisk har ka-
pacitet att producera betydligt mera ekologisk 
råvara än för närvarande. I dag används en del av 
de råvaror som produceras enligt bestämmelserna 
för ekologisk produktion som konventionellt pro-
ducerade. Skörden från de ekologiska åkrarna når 
bara delvis marknaden för ekologiska produkter. I 
Finland finns ett betydande antal husdjursgårdar 
vars åkrar brukas ekologiskt men vars animaliska 
produkter säljs som konventionellt producerade. 
Det är viktigt att utveckla marknadskanalerna på 

 det sättet att en så stor andel som möjligt av eko-
logiskt odlade produkter når marknaden. Samti-
digt bidrar den växande marknaden och etable-
ringen av nya förädlare av ekolivsmedel till att 
produkter från ekoproducenter, om de så vill, går 
till råvaruförädlare. I dag kan till exempel mjölkko-
gårdarna i Östra och Norra Finland inte ansluta sig 
till mejeriernas ekoavtal. 

När den ekologiska husdjursproduktionen växer, 
blir det allt viktigare med en tillräcklig tillgång till 
proteinfoder. Särskilt viktigt är det att öka odling-
en av bondbönor och ärter. Enligt arbetsgruppen 
för foderstrategi (JSM 2010:9) var den finska själv-
försörjningsgraden på proteinfoder producerat 
av odlade grödor 15 %, medan självförsörjnings-
graden på foder från oljepressning (kross och fo-
derkakor) var 40 %. Till de centrala åtgärder som 
arbetsgruppen föreslog hörde att öka odlingsa-
realen för proteingrödor och att utreda möjlighe-
ten att odla nya proteingrödor som lämpar sig för 
ekologisk och konventionell odling. När stödpoli-
tiken i Finland och EU reformeras ska man enligt 
arbetsgruppen se till att det även i fortsättningen 
finns tillräckliga incitament för jordbrukarna. Må-
let i den nationella livsmedelsstrategin är att höja 
självförsörjningsgraden på foderprotein från 10 till 
50 procent. Enligt Tikes statistik över de ekologiska 
skördarna växte odlingsarealen för blandgrödor 
bestående av proteingröda och spannmål år 2012, 
medan odlingsarealerna för bondbönor och ärter 
förblev i stort sett oförändrade. 
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Genom att utveckla ekobranschen bjuder man 
konsumenten på ett alternativ till konventionellt 
producerade livsmedel. När det gäller livsmedels-
säkerheten har ekolivsmedlen vissa starka sidor, 
bland annat små risker för att det finns rester av 
växtskyddsmedel (Kasvinsuojeluaineiden jäämä-
valvonta Suomessa – 2010, Eviran julkaisuja 
05/2012) och en säkrad spårbarhet av produk-
terna. Det finns dock livsmedelssäkerhetsaspekter 
som är bra att identifiera och vara beredd för. För 
ekologisk husdjursproduktion gäller till exempel 
krav på obligatorisk rastning och fjäderfäns kon-
takter till vilda djur kan öka. Inom ekologisk pro-
duktion av fjäderfä är risken för kampylobakterien 
således större för bakterien trivs i utomhusmiljö. 
 
I ekoreglerna ingår inte några särskilda krav på 
eller anvisningar för skydd mot sjukdomar eller 
förebyggande åtgärder för bekämpning av sjuk-
domarna, dvs. bland annat åtgärder vid import av 
djur och djurfoder, anvisningar för djur- och per-
sontrafik samt veterinärens regelbundna doku-
menterade hälsovårdsbesök.

Det ska ses till att de ekohusdjursgårdar som inte 
hör till de frivilliga nationella hälsovårdssystemen 

för djur eller som inte genom slakteriet, mejeriet 
eller äggpackeriet har åtagit sig att följa ETT ry:s 
anvisningar för handlingssätt, får tillräcklig infor-
mation om sjukdomsrisker och förebyggande åt-
gärder som också måste gå att dokumentera. 

Ekologiska livsmedel tillverkas av lite under 600 
företag. Antalet har under de senaste åren vuxit 
med ca 10 procent per år. I jämförelse med de 
andra EU-länderna finns det bland de finländska 
tillverkarna av ekologiska livsmedel exceptionellt 
många som förädlar kvarnprodukter. Däremot är 
producenterna av drycker, oljeprodukter och an-
dra fettprodukter samt långt förädlade livsmedel 
klart lägre än i andra EU-länder. Ett av problemen 
när det gäller förädlingen och marknadsföringen 
är att marknaden är liten och avstånden stora.  
Å ena sidan får partiaffärerna och livsmedelsföräd-
larna inte tillräckligt med ekologisk råvara. Å andra 
sidan hittar enskilda lantbruksproducenter inte 
lämpliga kanaler för att sälja sina produkter.

Ett annat problem är den svaga kunskapen om 
livsmedelslagstiftningen bland småföretag. I små 
företag har man inte tid eller tillräcklig kompe-
tens för att sätta sig in i alla bestämmelser och 
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föreskrifter. Även kunskapen om upphandlings-
lagstiftningen är svag. Den här bristen gäller även 
offentliga storkök. Företagen måste få tillgång till 
praktisk rådgivning såväl om kraven i livsmed-
elslagstiftningen som om tillämpningen av upp-
handlingsbestämmelserna.

De ekologiska produkternas andel av livsmedels-
försäljningen i detaljhandeln var år 2012 ca 1,6 %. 
I Danmark är de ekologiska produkternas andel av 
livsmedelsförsäljningen över 8 %. År 2009 köpte 
danskarna ekologiska produkter för 139 euro per 
person, svenskarna för 75 euro, norrmännen för 
24 euro och finländarna för 14 euro. Hos oss har 
tillväxten begränsats av splittringen inom eko-
branschen, de outvecklade uppsamlings- och dist-
ributionskanalerna och de långa avstånden. De 
oförutsägbara variationerna i efterfrågan medför 
toppar som den inhemska produktionen inte kan 
tillfredsställa. De små produktströmmarna lämpar 
sig inte för stora produktionsanläggningar. Före-
tagen kan inte basera produktionen på en liten 
marknads behov om det inte finns exportutsikter. 
Dessa problem avhjälps delvis när den ekologiska 
produktionens volym växer.

De ekologiska produkternas andel av de råvaror 
(uttryckt i kg) som storköken använder är cirka 
fem procent. Mest ekologiska råvaror använder 
daghemmen (10 %) och minst åldringsvården  
(2 %). Antalet storkök som använder ekologiska 
produkter aktivt och regelbundet växer kraftigt. 
Ekologiska produkter används varje vecka av näs-
tan en femtedel av storköken. Användningen av 
ekologiska produkter i offentliga storkök bromsas 
av såväl priset som den begränsade tillgången. 
Även stora inköpsmängder, för små förpackningar 
och en låg förädlingsgrad motverkar en ökad an-
vändning av ekologiska produkter. Det samma 
gäller den begränsade tillgången på sådana eko-
logiska produkter som står i samklang med nä-
ringsrekommendationerna, till exempel saltfattiga 
och fiberrika bröd. Den kontinuerliga leveranssä-
kerheten för ekologiska produkter blir bättre när 
produktionen höjs. Det är viktigt att skriva in eko-
logiska mål i kommunens eller bespisningstjäns-
tens strategi tillsammans med näringsmålen. På 
detta sätt visar de kommunala beslutfattarna sitt 
engagemang för att öka användningen av ekolo-
giska livsmedel. Mellan odlarna och tillverkarna av 

ekologiska livsmedel skulle det behövas företag 
som förbehandlar råvarorna. Exempel på dessa är 
grönsaksskalerier. Produkterna måste samlas upp 
bland odlarna, tvättas, skalas, mosas, kokas, för-
packas eller djupfrysas innan de är användbara för 
livsmedelsproducenterna och grossisterna. En för-
ädling av denna typ ger också jordbrukare en möj-
lighet att diversifiera gårdsbruksverksamheten. 

För att konsumenternas önskemål i fråga om de 
ekologiska livsmedlen ska kunna uppfyllas, bör 
produktionsstrukturen, urvalet och tillgången för-
bättras. Särskilt husdjurs- och trädgårdsproduktio-
nen måste höjas för att den växande efterfrågan 
bland konsumenterna ska kunna tillfredsställas. 
Enligt olika utredningar önskar de flesta konsu-
menterna av ekologiska produkter uttryckligen 
inhemska ekologiska livsmedel. Många vill även 
köpa sina ekologiska livsmedel någon annanstans 
än i en stormarknad. Även om kunderna tilltalas 
av korta leveranskedjor, säljs största delen av livs-
medlen – också de ekologiska – i detaljhandeln. 
Att utveckla nya marknadsföringskanaler är viktigt. 
Dessa kan vara gårdstorg, gårdsbutiker, tillfälliga 
marknadsplatser, försäljning i samband med olika 
evenemang, matcirklar eller webbutiker. Lagstift-
ningen ska utvecklas och de faktorer som bromsar 
och hindrar förädlingen och marknadsföringen 
ska motverkas. Konsumenterna känner ännu inte 
ordentligt till EU:s obligatoriska ekomärke. Bety-
delsen av ekobegreppet måste också göras tydli-
gare för konsumenterna.
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Mål och åtgärder för utveckling av  
ekobranschen fram till 2020

4
Genom detta program och alla förvaltningsområ-
denas samarbete vill regeringen bidra till en stark 
höjning av andelen ekolivsmedel. Livsmedelssek-
torn är ett tillväxtområde vars konkurrenskraft och 
samarbete man vill stärka. Regeringen har åtagit 
sig att genomföra programmet för utveckling av 
ekobranschen som förvaltningen kan använda 
för att hjälpa aktörerna inom den ekologiska livs-
medelskedjan att öka andelen ekolivsmedel på ett 
betydande sätt jämfört med i dag. Vissa utveck-
lingsåtgärder är gemensamma med närmatspro-
grammet. Förvaltningen ger verktyg, men de olika 
aktörerna inom ekobranschen producerar maten 
och levererar den till bords via detaljhandlen och 
storköken. Målet är att öka den ekologiska pro-
duktionen, diversifiera utbudet av ekolivsmedel 
och underlätta tillgången till ekolivsmedel via oli-
ka försäljningskanaler och storkök.

Att genomföra programmet för ekobranschen och 
närmatsprogrammet ligger bland regeringens 
spetsprojekt. Programmen genomförs enligt de 
statsfinansiella rambesluten och anslagen i stats-
budgeterna genom att allokera de tillgängliga re-
seruserna. En ny insats är ett separat 1,58 miljoner 
euro stort anslag 2012–2015 för att planera och 
genomföra programmen. 

 
 

Den ekologiska produktionen  
ska ökas

Den ekologiska produktionen får en allt mera 
framträdande roll under EU:s nya programperiod 
2014–2020. Den är fri från kravet på miljöanpass-
ning inom systemet för de direkta hektarbase-
rade stöden. De jordbrukarstöd som riktar sig 
till den ekologiska produktionen har en central 
ställning när det ekologiska åkerbruket och den 
ekologiska husdjursproduktionen ska höjas. I det 
nya utvecklingsprogrammet för landsbygden i 
Fastlandsfinland ingår ett eget system för stöd till 
den ekologiska produktionen (såväl växtodling 
som husdjursproduktion), vilket är separat från 
miljöstödet. Stödvillkoren för grönsaksodling på 
friland förbättras särskilt för att efterfrågan på eko-
logiska grönsaker bättre ska kunna tillfredsställas. 
Stödvillkoren ska utvecklas i riktning som styr pro-
duktionen till ekomarknaden. När den ekologiska 
produktionen växer ska tillräckliga medel för eko-
stödet säkerställas inom ramen för de tillgängliga 
resurserna. 

Efterfrågan på ekologiskt producerade husdjurs-
produkter är större än utbudet. Dessutom är pro-
duktionen ensidig. Störst är antalet nötgårdar. 
Bland de ekologiska husdjursgårdarna är antalet 
ekologiska får- och getgårdar relativt sett störst. År 
2009 var 18 % av alla får- och getgårdar ekologiska. 
Däremot kan de ekologiska gris- och hönshusen 
räknas i tiotal. Utöver det låga antalet ekologiska 
husdjursgårdar är det ett problem att bara en del 
av de gårdar som har ekologisk produktion bedri-
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ver ekologisk djurhållning. Då säljer man husdjurs-
produkterna som konventionella. När det gäller 
att bidra till ekologisk produktion, är det viktigt 
att man diversifierar och ökar den ekologiska hus-
djursproduktionen.

Syftet med de investeringsstöd för jordbruket 
som finansieras nationellt och ingår i programmet 
för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 
2014–2020 är att förbättra lantbrukets verksam-
hetsförutsättningar och konkurrenskraft. Effek-
terna av och villkoren för investeringsstödet till 
gårdsbruksenheterna enligt utvecklingsprogram-
met ska utvecklas så att de bättre än nu beaktar 
behoven inom den ekologiska husdjursproduktio-
nen, såsom kraven på utrymme och byggande av 
rastgårdar, för att produktionen ska öka märkbart. 
Samarbetet mellan växtodlings- och husdjursgår-
dar förbättras för att effektivisera kretsloppet av 
näringsämnen. Stöd ska beviljas för byggande av 
gödselstäder så att växtodlingsgårdar ska ha det 
lättare än i dag att ta emot och förvara stallgödsel. 
Samverkan kring utlämning av stallgödsel utveck-
las och investeringsstödet ska också börja gälla för 
byggande av gödselstäder på distans på såväl hus-
djurs- som växtodlingsgårdar. 

I samband med totalreformen av miljöskyddsla-
gen ska miljöministeriet se över miljötillståndspro-
cessen för djurstall. Målet är att utveckla tillstånds-
processen och göra behandlingen av tillstånden 
snabbare.

När den ekologiska produktionen av husdjur blir 
vanligare, behövs det allt mer ekologiskt foderpro-
tein. Det måste vara möjligt att odla mer oljeväx-
ter, ärt, bondböna och vicker för att en allt större 
del av foderproteinet ska komma från Finland. Det 
minskar också marknadsrisker och de mikrobiolo-
giska riskerna kring importfoder. 
 
Genom EU:s bestämmelser för ekologisk produk-
tion, genom information och genom klara tillsyns-
processer har skapats en enhetlig europeisk stan-
dard. Samtidigt ser man till att de ekoprodukter 
som säljs till konsumenterna är äkta och att pro-
ducenterna får jämlika konkurrensvillkor. Finland 
medverkar fortsatt aktivt i att utveckla EU-lagstift-
ningen bland annat kring produktionsreglerna 

och märkningen så att de motsvarar nationella 
behov och förhållanden. 

EU-kommissionen arbetar med en total reform 
av regelverket för ekologisk produktion. En kon-
sekvensbedömning och ett brett samråd slutförs 
sommaren 2013. Kommissionen har för avsikt att 
överlämna rådet och parlamentet ett lagstiftnings-
förslag i början av år 2014. Syftet med reformen är 
att skapa ett enklare regelverk utan att äventyra 
den nuvarande standarden. Förslaget kan ha bety-
dande konsekvenser bland annat för hur tillsynen 
ordnas. 

Den nationella lag för ekologisk produktion som 
är under arbete avses träda i kraft senast den 1 ja-
nuari 2015. Lagen sätter i kraft den motsvarande 
EU-lagstiftningen. För närvarande verkställs EU-
lagstiftningen med stöd av lagen om verkställig-
het av Europeiska gemenskapens gemensamma 
jordbrukspolitik (1100/1994). 

I och med att antalet jordbrukare som producerar 
ekologiskt ökar, ökar också behovet att säkra till-
synsresurserna och en ändamålsenlig arbetsför-
delning. När ekomarknaden växer, ökar också de 
eventuella riskerna för missbruk. Kommunernas 
resurser att kontrollera marknaden är obefintliga. 
Evira har inte heller tillräckliga resurser för att för-
bättra marknadskontrollen av ekologiska produk-
ter och öka konsumentinformationen. Tillräckliga 
resurser är en förutsättning för att bevara konsu-
menternas förtroende.

Det statliga stödet för ekorådgivning inom lands-
bygdsnäringsrådgivningen har stigit till ungefär 
0,5 miljoner euro per år. Ekogårdgivningen har 
upptagit en allt större andel av den totala finansie-
ringen eftersom man har varit tvungen att sänka 
anslagen för alla andra typer av rådgivning. Ge-
nom att rikta det statliga stödet och förbättra stö-
dets effektivitet vill man bland annat få till stånd 
sådana strukturella reformer i organiseringen av 
rådgivningen som gör att de rådgivande organi-
sationerna kan fullgöra sitt uppdrag bättre och 
effektivare. Det här skapar också bättre möjlighe-
ter att förädla och tillämpa forskningsresultaten 
inom rådgivningen. Under finansieringsperioden  
2014–2020 ska rådgivningstjänsterna för gårds-
bruksenheter och företag finansieras också inom 
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ramen för programmet för utveckling av lands-
bygden. Under den kommande programperioden 
ska medlemsländerna bygga upp ett system som 
ger jordbrukare råd i frågor som gäller bland an-
nat hur öka miljövänlig jordbrukshävd och natu-
rens biologiska mångfald. Det här ger goda möj-
ligheter att öka rådgivningen i ekologiska frågor.

I yrkesutbildningen för jordbruksbranschen har 
behovet att utveckla kompetensen inom den 
ekologiska produktionen beaktats bland annat i 
examensgrunderna för grundexamina inom lant-
bruksbranschen. Det är viktigt att sporra utbild-
ningsanordnarna att, som en del av yrkesutbild-
ningen för lantbruksbranschen och inom ramen 
för de möjligheter till valfrihet som examensgrun-
derna medger, erbjuda studerandena sådant kun-
nande som är till nytta inom ekologisk produktion. 
Ett ökat utbud av kurser i ekologisk produktion 
säkrar uppnåendet av programmets mål. Man ga-
ranterar att mångsidig utbildning i primärproduk-
tion finns tillgänglig i hela landet, i synnerhet när 
det gäller ekologisk husdjursproduktion och träd-
gårdsodling. 

Jord- och skogsbruksministeriet stödjer ekoforsk-
ningen i anslutning till övrig forskning. Finan-
sieringen av ekoforskningen har ordnats främst 
genom det internationella nätverket ERA-Net. Via 
detta erbjuder jord- och skogsbruksministeriet 
fortfarande forskarna en möjlighet att gå med i in-
ternationella nätverk. Finska forskningsgrupper får 
därigenom delta i internationella forskningspro-
jekt inom ekobranschen.

Samtidigt bidrar man till att vi i Finland kan snab-
bare ta del av och tillämpa internationella forsk-
ningsresultat. Att skapa ett separat forskningspro-
jekt för ekologisk produktion kräver finansiering 
från flera olika källor. 

Jord- och skogsbruksministeriet ska också i fort-
sättningen ha ekoforskningen på agendan när 
man planerar kommande program som finansie-
ras med statsrådets strategiskt inriktade forsk-
ningsmedel. För nästa EU-programperiod har 
planerats nya instrument som hjälper att omsätta 
forskningsresultat i praktiken: EIP (European Inno-
vation Partnership) har målet att sammanföra oli-
ka intressentgrupper (forskare, rådgivare, jordbru-

kare osv.). För detta arbete reserveras medel både 
i programmet för utveckling av landsbygden och 
forskningsprogrammet Horizon2020. 

n   Mål: 
År 2020 brukas 20 % av den odlade åkerarealen ekologiskt. 
Det här betyder att arealen ökar med minst 10 % om året. 
För att säkra att tillgången på ekologiskt producerad mat 
ska svara på såväl detaljhandelns som storkökens efterfrå-
gan, ska vi öka den ekologiska produktionen. Det behövs 
i synnerhet mera husdjurs- och trädgårdsprodukter på 
marknaden.
 
n   Åtgärder:
För att stärka den goda tillväxttrenden inom den ekologiska 
produktionen ska det avsättas nödvändiga anslag för för-
bindelserna om ekologisk produktion.

Finland påverkar EU-lagstiftningen så att våra nationella 
behov beaktas i produktionsreglerna och särskilt när det 
gäller att ordna tillsynen. 

Husdjursgårdarna ges hjälp med att gå över till ekologisk 
produktion genom att man utvecklar villkoren för investe-
ringsstöd.

Självförsörjningsgraden för ekologiskt proteinfoder höjs så 
att den motsvarar behoven inom den växande husdjurspro-
duktionen med hjälp av de medel som forskning, rådgivning, 
växtförädling och EU:s gemensamma jordbrukspolitik ger. 

Utbudet av inhemska ekologiskt 
producerade livsmedel ska bli 
mångsidigare

Inför EU:s nästa finansieringsperiod 2014–2020 
bereds ett nytt program för utveckling av lands-
bygden i Fastlandsfinland. När det gäller regionala 
och nationella utvecklingsprojekt spelar den eko-
logiska produktionen en viktig roll. För att man ska 
kunna dra bättre nytta av de regionala projekten, 
måste utvecklingsresultaten vara lätt och allmänt 
tillgängliga. Under den nya programperioden görs 
det också möjligt att genomföra landsomfattande 
koordinationsprojekt som också bidrar till det re-
gionala utvecklingsarbetet.

Ekomarknaden är liten och producenterna geo-
grafiskt spridda, varför uppsamlingen och distri-
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butionen av ekologiska produkter kräver mycket 
utveckling. Det nya programmet för utveckling av 
Fastlandsfinland uppmanar små företag att bilda 
nätverk mellan del- och underleverantörer eller 
att på något annat intensivare sätt samarbeta med 
varandra. Då är det möjligt för små starkt produk-
tionskoncentrerade företag att hantera lagstift-
ningen och de övriga bestämmelserna med hjälp 
av nätverkets kompetens. Ett mångsidigare utbud 
av ekologiskt producerade produkter skulle stärka 
den finska livsmedelsbranschens konkurrenskraft. 
Av de livsmedelsproducenter som omfattas av 
ekotillsynen producerar de flesta spannmåls- och 
bageriprodukter. Tillväxtmöjligheterna på mark-
naden är likväl bäst när det gäller frukt och grön-
saker, färskt kött och köttprodukter. När det gäller 
kvarnprodukter ska dessutom produktrecepten 
utvecklas så att de bättre svarar mot näringsre-
kommendationerna. Utbudet av ekologiska råva-
ror samt förpackningsstorlekarna motsvarar inte 
storkökens behov. Det behövs samarbete mellan 
företagarna för att små ekologiskt producerade 
och på det sättet förädlade produktpartier att stor-
köken kan använda dem, når marknaden. Samar-
betet garanterar att produkter finns på marknaden 
året runt. Det nya landsbygdsutvecklingsprogram-
met skapar verktyg för utveckling av förbehand-
lingsenheter som tjänar i synnerhet storkök. 

Allt fler konsumenter vill att maten de köper ska 
passera via få mellanhänder. Därför måste nya 
marknadsföringskanaler utvecklas. Distributions-
centra kunde kombinera leveranser av små och 
stora partier. 

Det är svårt för små företag att komma ut på mark-
naden. Den nya konkurrenslagstiftningen kommer 
att ge allt bättre möjligheter att nå ett jämlikare 
konkurrensläge. 

Företagarna i ekobranschen behöver hjälp med 
att bestämma näringsinnehållet i sina produkter. 
Fineli är en databank som upprätthålls av Institu-
tet för hälsa och välfärd (THL). I databanken finns 
information om näringssammansättningen i fin-
ska livsmedel och i livsmedel som används allmänt 
i Finland. Småföretagen använder denna informa-
tion i sina produkter eftersom de inte har möjlig-
het att utreda näringssammansättningen i sina 
produkter genom laboratorieanalyser. I och med 

kraven i konsumentinformationsförordningen är 
databasen av allt större betydelse. Det är därför 
viktigt att vi ser till att databanken upprätthålls. 
Banken borde kompletteras med uppdaterad in-
formation särskilt om de näringsfaktorer där eko-
logiskt producerade produkter avviker från kon-
ventionellt producerade (inkl. vitamin D och selen). 

Små företagen har en betydande andel i att till-
verka ekologiska livsmedel. Livsmedelslagen änd-
rades den 1 september 2011, vilket innebar för-
bättringar för små företagen och primärproducen-
terna. I fråga om animaliska livsmedel, särskilt kött, 
sätter EU-lagstiftningen gränser för den nationella 
flexibiliteten. Behovet av rådgivning om livsmed-
elslagstiftningen bland små företag är stort. Det är 
nödvändigt att sammanställa praktiska anvisning-
ar och exempel på god praxis i olika branscher, 
produktgrupper eller enskilda företag. Utbildning-
en måste bli systematisk och fortlöpande.

Statisktikföring över ekologisk produktion och 
produktion av annan information är splittrad och 
sker än så länge i en tämligen liten skala. TIKE pro-
ducerar statistik över volymen av ekoproduktion. 
Informationen går till Eurostat som publicerar 
statistik på EU-nivå. Eviras tillsyn ger information 
bland annat om antalet aktörer inom ekobran-
schen (gårdsbruksenheter, livsmedelsföretagare, 
foderföretagare och fröpackerier) samt om gårdar 
som bedriver eller ska övergå till ekologisk pro-
duktion. Den tillgängliga informationen gäller oli-
ka produkters totalskördar samt ekologiska spann-
målsskördar och användningen av dessa skördar 
på gårdar samt kvantiteten mjölk och ägg mejerier 
och äggpackerier har mottagit. Däremot när det 
rör sig om ekologisk husdjursproduktion vet man 
endast djurantalet. Det finns inte nästan någon 
information om de strömmar av ekologiska jord-
bruksråvaror som går till förädling. En del av de 
ekologiskt producerade råvarorna når inte mark-
naden som ekologiska produkter. Dessa ström-
mar av råvaror som inte utnyttjas som ekologiska 
har inte kunnat klarläggas eftersom den officiella 
jordbruksstatistiken bara omfattar statistik över 
produktionen. Likaså saknar vi uppgifter om kon-
sumtion och import eller export av olika livsmedel. 
Produktion av information ska förbättras för att vi 
ska kunna hålla en balans mellan produktionen 
och efterfrågan och svara på förändringarna i ef-
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terfrågan. Att det finns tillförlitlig information till-
gänglig är också en av utgångspunkterna för en 
riskbaserad övervakning. Forskningsinstitutet för 
jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har fört 
separat statistik över ekogårdar sedan år 1994. På 
webbplatsen Taloustohtori finns statistik över de 
tio senaste åren. 

Lantbrukets producentorganisation är en sam-
manslutning som producenterna har inrättat. Sam-
manslutningens främsta syfte är att koncentrera 
utbudet av produkter och stärka producenternas 
ställning. Till branschorganisationen hör förutom 
producenter också företagare inom förädling, 
distribution eller handel. Organisationen kan ha 
som mål till exempel att skapa ett system för för-
handlingar och avtal mellan producenterna och 
livsmedelskedjans övriga företagare för att identi-
fiera och främja gemensamma intressen. Förutom 
inom frukt- och grönsaksbranschen blev det obli-
gatoriskt för medlemsländerna att godkänna så-
dana organisationer inom mjölkbranschen våren 
2012. För andra produkter kan medlemsländerna 
godkänna producent- och branschorganisationer 
på nationell nivå. För organisationerna tillåts vissa 
undantag från EU:s konkurrensregler. 

I och med reformen av EU:s jordbrukspolitik ska 
det beslutas om alla producentorganisationer 
måste godkännas av medlemsländerna. I Finland 
finns nationell lagstiftning om producentorganisa-
tionerna inom frukt- och grönsaksbranschen och 
mjölkbranschen.

Naturprodukter är ekologiska om de samlas inom 
ett separat godkänt område. Ett naturområde 
godkänns för insamling av ekologiska produkter 
om det är sammanhängande och inga gödselme-
del eller bekämpningsmedel som inte är godkän-
da för ekologisk odling har använts där under de 
tre senaste åren före skörden. Av de finska skogs-
markerna, tvinmarkerna och impedimenten upp-
fyller 99 % dessa villkor. Bekämpning av rotticka 
samt skogsgödsling är de främsta orsakerna i de 
fall där produkter som samlas in i naturen inte 
godkänns som ekologiska. I en europeisk jämförel-
se når den ekologiskt odlade åkerarealen i Finland 
knappt upp till genomsnittet, men räknas plock-
ningsområdena med är Finland den obestridliga 
ettan i fråga om ekologisk areal. Den areal som har 

godkänts för ekologisk plockning uppgår i Finland 
till 75 000 km2, dvs. 28 % av landets yta. Emellertid 
utnyttjas den dåligt: i medeltal plockas bara 0,04 
kg bär per hektar. Sedan 2007 har andelen ekolo-
giska bär visserligen stigit. Även svampar och örter 
från naturen kan godkännas som ekologiska. Cer-
tifiering av plockningsområdena upplevs som svår 
och dyr. För att man ska kunna använda moderna 
datatekniska verktyg vid certifieringen, kräver väl 
ett separat utvecklingsprojekt. Ett nytt certifie-
ringssystem kunde leda till nya plockningsområ-
den även utanför Lappland och Kajanaland. 

En internationalisering av ekobranschen kan ske 
genom att turismen eller exporten främjas. Det 
nya konceptet för exportfrämjande kallat Team 
Finland ingår i det Verksamhetsprogram för ex-
terna ekonomiska relationer som statsrådet god-
kände 16.5.2012. Ministerierna reserverar de resur-
ser som behövs för Team Finland-nätverkets verk-
samhet ur anslagen för sin egen verksamhet, och 
de rapporterar årligen till nätverkets styrgrupp 
om hur strategin genomförts inom sina egna 
verksamhetssektorer. I Team Finland-nätverkets 
verksamhet betonas vikten av att man priorite-
rar tjänster till små och medelstora företag som 
eftersträvar tillväxt genom internationalisering. 
Medlemmarna i statsrådet stödjer exporten och 
internationaliseringen bland annat genom att ta 
med företagsdelegationer på lämpliga resor. De 
får stöd för detta av de organisationer som främ-
jar export och internationalisering (ANM och ex-
portfrämjandeorganisationer, UM och nätverket 
av finländska representationer utomlands). Mat 
ger möjligheter och mervärde för utveckling av 
turismen samt äventyrs- och välmåendetjänsterna. 
Gårdar med ekologisk produktion kan erbjuda tu-
risttjänster eller så kan andra serviceföretag samt 
gårdarnas eller producentsammanslutningarnas 
direktförsäljningsställen sälja ekologisk mat. Tu-
ristnäringarna kan utvecklas bland annat genom 
företagsspecifika stöd eller utvecklingsprojekt en-
ligt programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland.

n   Mål
Utbudet av ekologiska produkter ska bli mångsidigare. Att 
enbart öka arealen räcker inte, utan nya ekologiska produk-
ter måste lanseras på marknaden i enlighet med efterfrågan 
bland konsumenterna. Målet är att skapa ett sortiment av 
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ekologiska produkter som möter konsumenternas, storkök-
ens och exportföretagens behov, vilket möjliggör en tredub-
belt större ekomarknad och en hållbar tillväxt av kedjan för 
ekologiska livsmedel. 

n   Åtgärder:
Rådgivning i livsmedelslagstiftningen och framgångsrika 
handlingssätt för småföretagare förbättras systematiskt i 
hela landet.

Uppsamling och logistik utvecklas genom ett ökat sam-
arbete mellan producenterna med hjälp av åtgärderna i 
programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfin-
land 2014 –2020.

Etablering och utveckling av företag som tillverkar ekologis-
ka livsmedel stimuleras med hjälp av åtgärderna i program-
met för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Statistikföringen över volymen av ekologisk produktion 
utvecklas och produktionen av information om produkt-
strömmar och efterfrågan på produkter ökas. 

Det ska skapas ett enklare system för godkännande av 
områden för plockning av ekologiska produkter. 

tillgången på ekologiska livsmedel 
förbättras via handeln och stor-
köken

Enligt Statsrådets principbeslut om främjande 
av hållbara val i offentlig upphandling av år 2009 
ska ekologisk, vegetarisk eller säsongbetonad 
mat serveras av statsförvaltningens kök och be-
spisningstjänster minst en gång i veckan senast 
från år 2010 och minst två gånger i veckan från 
år 2015. Finlands miljöcentral (SYKE) publicera-
de hösten 2012 en rapport om styrmedel för att 
stävja klimatpåverkan av boende, persontrafik 
och livsmedel (Ohjauskeinoja asumisen, henkilö-
liikenteen ja ruoan ilmastovaikutusten hillintään, 
SYKEra 8/2012). I rapporten konstateras i fråga om 
livsmedel att igångsättningen av de stödtjänster 
som styrmedlen förutsätter (utbildning, informa-
tion, modeller) har varit långsam därför att medel 
inte har reserverats i statsbudgeten. Om stödtjäns-
terna inte sätts i gång, kan de önskade effekterna 
troligen inte uppnås enligt rapporten, åtminstone 
inte inom den väntade tidsramen. 

Inom miljöministeriets förvaltningsområde fär-
digställdes våren 2012 ett förslag till ett reviderat 
program för hållbar konsumtion och produktion 
(Vähemmästä viisaammin). Arbetsgruppen som 
utarbetade programmet gavs i uppdrag att kon-
kretisera hur de utsläpp av växthusgaser och an-
dra miljöolägenheter som konsumtionen orsakar 
ska minskas, hur livskvaliteten ska förbättras och 
hur vi ska hitta nya möjligheter att skapa en grön 
ekonomi och nya arbetsplatser. För att genomföra 
målen i programmet har även konkreta försöks-
projekt startats. En del av dessa anknyter direkt till 
maten. 

Ett nytt principbeslut om främjande av hållbara 
val i offentlig upphandling bereds som bäst i 
samband med Kultu-programmet. Målet är att 
kök och bespisningstjänster upphandlar ekolo-
gisk, vegetarisk eller säsongbetonad mat som föl-
jer näringsrekommendationerna. Enligt målet är 
andelen ekologisk mat i offentliga kök 10 % fram 
till år 2015 och 20 % fram till år 2020.  I detta sam-
manhang måste tillräckliga rådgivningstjänster 
och kontraktsmodeller skapas för dem som sköter 
den offentliga upphandlingen. Motiva Oy, som är 
rådgivare i hållbar upphandling, arbetar som bäst 
med att ta fram en anvisning för upphandling av 
livsmedel och bespisningstjänster. Det är viktigt 
att upphandling av ekologiska livsmedel är ett av 
målen i de kommunala strategierna. Enligt de er-
farenheter som man fått från Sverige uppstår det 
inte extra kostnader om man vid övergången till 
ekologiska råvaror ser över planeringen av matlis-
tor. Närproducerade råvaror förbättrar den lokala 
ekonomin och är en viktig konkurrensfaktor och 
imageskapare. 

Den gällande lagen om offentlig upphandling 
gör det möjligt att beakta miljöaspekter på olika 
sätt. Ett av de viktigaste målen med reformen av 
EU-lagstiftningen om offentlig upphandling som 
pågår som bäst är en tyngre fokusering på miljö-
aspekter och sociala aspekter. Detta ska ske bland 
annat så att man tar fram nya föreskrifter som gäl-
ler beaktande av upphandlingarnas livscykelkost-
nader samt så att man klarlägger de möjligheter 
som upphandlingslagstiftningen ger när det gäller 
att beakta de här aspekterna. Eftersom största de-
len av de livsmedelsförädlande företagen, även av 
företagen med ekologisk produktion, är små, ska 
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det utredas hur företagens möjligheter att delta 
och få framgång inom den offentliga upphand-
lingen av ekologiska råvaror ska kunna förbättras. 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, 
som  delfinansieras av arbets- och näringsminis-
teriet, ger upphandlingsenheterna juridiska råd 
i frågor som gäller upphandlingslagstiftningen 
kostnadsfritt. Enheten hör till Finlands kommun-
förbunds organisation. Det har likväl påvisats att 
det i upphandlingen behövs praktiskt inriktade 
och konkreta råd om hur och i vilka situationer 
miljöaspekter, såsom ekologisk livsmedelsproduk-
tion, kan beaktas. 

Rådgivning i upphandlingsfrågor är inte tillräcklig. 
Det ska tas beslut om vilka instanser är den lämp-
ligaste att tillhandahålla rådgivning i dessa frågor. 
Vidare ska rådgivningen utvecklas så att matens 
kvalitativa egenskaper, ekologiskhet, näringsvär-
den och hållbar konsumtion medräknade, beaktas 
i rådgivningsarbetet bättre än i dag. Det behövs 
konkreta anvisningar, så som handböcker, märken 
och dokumentmallar för att det ska vara enklare 
och mer attraktivt för offentliga samfund att be-
akta miljökonsekvenserna vid upphandlingen.

För att främja hållbar upphandling finansierar mil-
jöministeriet en rådgivningstjänst för hållbar upp-
handling som har startats som ett treårigt pilot-
projekt i Motiva Oy:s regi sommaren 2012. Tjäns-
ten utvecklar bland annat upphandlingskriterier 
och anvisningar för bespisningstjänster tillsam-
mans med de offentliga upphandlingsenheterna 
samt varuleverantörerna. Resultatet av arbetet in-
förs i en databank. 

Det arbete som företagarna inom ekobranschen 
utför har beviljats stöd ur anslaget för marknads-
föring och utveckling av jordbruksprodukter. Eko-
logisk produktion har redan i flera års tid varit ett 
av insatsområdena. Med dessa anslag kan också 
stödjas allmänna säljfrämjande åtgärder.  På grund 
av EU:s riktlinjer för statliga stöd går det inte att lyf-
ta fram varumärken eller produkternas ursprung. 
Projekten ska vara breda och landsomfattande. 
Även anslaget för utveckling av livsmedelskedjan 
har använts för ekobranschens utvecklingsprojekt. 
Målet är att skapa allt större och resultatgivande 
sammanhängande uppsättningar projekt.  Ekolo-

gisk produktion kommer fortsättningsvis vara ett 
av insatsområdena vid projektansökan. 
 
I systemet för säljfrämjande åtgärder som delfi-
nansieras av EU är det möjligt att föreslå program 
som främjar försäljning av ekologiska livsmedel för 
kommissionen. Med delfinansiering från EU är det 
möjligt att genomföra större kampanjer än med 
nationell finansiering. När det gäller arbetet med 
att reformera detta EU-system som pågår som 
bäst, föreslår Finland åtgärder som ska underlätta 
små aktörers deltagande i programmen.  Jord- och 
skogsbruksministeriet uppmuntrar fortsättnings-
vis aktörerna i ekobranschen att delta i den kon-
sumtions- och avsättningsfrämjande verksamhet 
som EU delvis finansierar. Sökandena kan använda 
sig av handboken som ministeriet har finansierat 
samt vända sig till myndighetsrådgivningen. 

n   Mål: 
Bättre tillgång till ekologiska livsmedel via handeln och 
storköken. Andelen ekologisk mat som serveras i statens och 
statsrådets kök är 10 % senast år 2015 och 20 % senast år 
2020. Detta blir möjligt genom utveckling av ett konkur-
renskraftigt utbud, en förbättring av upphandlingslagstift-
ningen och en höjning av upphandlings- och näringskom-
petensen. De ekologiska livsmedlen blir allmännare såväl i 
detaljhandeln som i storköken, och vi får en bättre närings-
försörjning. 

n   Åtgärder:
Upphandlingslagstiftningen utvecklas och kvaliteten av 
rådgivningen i upphandlingsprocesserna förbättras och görs 
mera heltäckande i samarbete med kommunsektorn.

Kommuner uppmuntras att öka andelen ekologiska råvaror 
i upphandlingarna och att inkludera besluten om främjande 
av ekologiska livsmedel i strategierna. 

Det ska skapas tillräckliga rådgivningstjänster och arbetas 
fram avtalsmallar för dem som utför offentliga upphand-
lingar samt utarbetas en upphandlingsanvisning för 
livsmedels- och bespisningstjänsten. 

Konsumenternas och storkökens medvetenhet om produk-
tionsmetoderna vid ekologisk produktion och om ekomär-
ken förbättras.
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Målen med programmet, de viktigaste åtgärderna och uppföljningen av  
programmets effekter till år 2020

MÅl ÅTGÄRD effekTiviTeTs-
inDikaToR

ansvaRiGa  
minisTeRieR

ökad ekologisk 
produktion

för förbindelserna om 
ekologisk produktion 
reserveras nödvändiga 
medel 

den ekologiskt brukade 
arealens andel

JSM

våra nationella behov 
beaktas i EU-lagstift-
ningen särskilt när det 
gäller att ordna tillsynen

beaktande av Finlands 
förslag 

JSM

villkoren för investe-
ringsstöd husdjursgår-
darnas övergång till 
ekologisk produktion 
utvecklas och miljötill-
ståndsprocessen lättas

antalet gårdar med eko-
logisk djurhållning 

JSM, MM

den inhemska produk-
tionen av proteinfoder 
höjs

självförsörjningsgraden 
för proteinfoder 

JSM

ett mångsidigare utbud 
av inhemska, ekologiskt 
producerade livsmedel

rådgivning till småföre-
tag i livsmedelslagstift-
ningen och framgångs-
rika handlingssätt ökas

antalet småföretag som 
förädlar ekologiskt pro-
ducerade livsmedel

JSM

uppsamling och logistik 
utvecklas genom samar-
bete mellan producen-
terna

utbudet av ekologiska 
produkter i storköken

JSM

främjande av etablering 
av företag som tillverkar 
ekologiska livsmedel

antalet livsmedelsprodu-
center som övervakas av 
ekotillsynen

JSM, ANM

statistikföring över 
produktionsmängden 
utvecklas och produk-
tion av information om 
produktströmmar och 
efterfrågan ökas

omfattning av statistiken JSM

sättet att godkänna 
områden för insamling 
av ekologiska produkter 
reformeras

det nya sätten tillämpas JSM

tillgången på ekologiska 
livsmedel förbättras via 
handeln och storköken 

upphandlingslagstift-
ningen utvecklas och 
upphandlingskompe-
tensen höjs 

den ekologiska matens 
andel i storköken

TEM, YM, STM ja JSM

konsumenternas och 
storkökens kännedom 
om metoderna vid 
tillverkning av ekolo-
giska produkter och om 
ekomärken förbättras

kännedomen om 
ekomärken

JSM, MM
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Genomförandet av programmet för utveckling av 
ekobranschen är ett av regeringens spetsprojekt. 
Det ansluter sig till målet att utveckla konkurrens-
kraften och samarbetet inom livsmedelssektorn. 

Programmet ska genomföras genom allokering av 
tillgängliga resurser som reserveras i rambesluten 
för statsfinanserna och i statsbudgeterna. En ny 
satsning är ett särskilt anslag på 1,58 miljoner euro 
åren 2012–2015 för planering och genomförande 
av program för närproducerad och ekologiskt 
producerad mat. Detta anslag används också till 

 Uppföljning av ekoprogrammets 
genomförande och effekter 

till år 2020

5
särskilda stöd som kan ansökas för projekt för när-
producerad och ekologiskt producerad mat. Det 
första var det stöd för projekt i livsmedelskedjan 
som kunde sökas hösten 2012. 

Utfallet av ekoprogrammets mål följs upp regel-
bundet i styrgruppen för programmen för närpro-
ducerad och ekologiskt producerad mat fram till år 
2015. Därefter sker uppföljningen i samband med 
ministeriernas normala uppföljning av verksam-
heten.
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Anteckningar






