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Operativa mål och aktiviteter lagstiftningsområdet 

Ekologisk produktion 2023-2025 

Mål:  
Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10 procent oaviserade besök, 10 procent 

extrabesök och provtagning hos motsvarande 5 procent av kunderna 

Definition:  
Alla kontrollorgan planerar sin kontroll så att målet nås. Det innebär kontroll med 

tillräcklig omfattning. Kontrollmyndigheterna följer årligen upp att målet nås. 

Önskad effekt:  
Samtliga kontrollorgan uppnår kraven på oaviserade besök, extrabesök och 

provtagning i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/279. 

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse:  

• Andel besök och tagna prov enligt procentsatserna som anges i målet (källa till 

uppgifter för att mäta indikatorn är kontrollorganens årliga rapportering till 

Jordbruksverket och Livsmedelsverket). 

 Åtgärder 
• Årligen följa upp målet på höstens kalibreringsmöte och i kontrollen av 

kontrollorganen (Jordbruksverket och Livsmedelsverket, årligen). 

• Bidra till att välja fokusområden för provtagning på vårens kalibreringsmöte 

varje år (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och kontrollorganen, årligen). 

Aktiviteter 
• Halvårsvis omvärldsbevakning avseende riskprodukter, (Jordbruksverket, 

årligen). 

• Kalibreringsmöte med kontrollorganen för att välja fokusområden 

(Jordbruksverket och Livsmedelsverket, årligen). 

• Kontrollmyndigheternas uppföljning och sammanställning av kontrollorganens 

statistikrapportering (Jordbruksverket och Livsmedelsverket årligen). 
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Mål:  
Kontrollorganen klarar av att inom utsatt tid göra en spårbarhetsövning.    

Definition:  
Berörda kontrollorgan har tillräckliga resurser för att genomföra den årliga 

spårbarhetsövningen. 

Önskad effekt:  
Samtliga kontrollorgan ska träna på att effektivt och vid behov tillsammans spåra 

tillbaka till produktens ursprung.   

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse:  

• Certifikat och alla relevanta dokument för alla inblandade aktörer har tagits 

fram inom övningstiden (källa till uppgifter för att mäta indikatorn är 

kontrollorganens redovisning av övningen vid efterföljande kalibreringsmöte). 

 Åtgärder 
• Årligen genomför spårbarhetsövning som redovisas på det ena av årets 

kalibreringsmöten 

Aktiviteter 
• Utifrån ett rullande schema väljer Jordbruksverket, Livsmedelsverket eller 

Swedac ut en produkt som ska spåras tillbaka till råvaruleverantörerna. Om det 

är en produkt som innehåller importerad råvara eller ingrediens sker 

spårningen till EU-gränsen (Jordbruksverket, Livsmedelsverket eller Swedac, 

årligen) 

• Den myndighet som valt produkten  skickar ut information om produkten till 

kontrollorgan två veckor innan kalibreringsmötet (Jordbruksverket, 

Livsmedelsverket och Swedac, årligen) 

• Kontrollorganen genomför spårbarhetsövningen och redovisar resultat på 

kalibreringsmötet (kontrollorganen, årligen). 

 

 

 


