
            
     

Mål för verksamhetsområdet ekologisk produktion 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10% oaviserade 
besök, 10% extrabesök och 5 % provtagning 

Def: Alla kontrollorgan planerar sin kontroll så att målet nås. Det 
innebär kontroll med tillräcklig omfattning. 
Tillsynsmyndigheterna följer årligen upp att målet nås.  

Önskad effekt:  

 Samtliga kontrollorgan uppnår kraven på oaviserade 
besök, extrabesök och provtagning i EU-kommissionens 
förordning 889/2008.  

Indikatorer:  

 Andel besök och tagna prov enligt %-satserna. Källa är 
kontrollorganens årliga rapportering till Jordbruksverket 
och Livsmedelsverket. 

Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive 
dricksvatten, som är producerande och 
hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen 
om livsmedlen är enkel och korrekt.   

 

Ur NKP  

Övergripande mål för 
samtliga 
kontrollmyndigheter 

De livsmedelsproducerande växterna och djuren 
är friska och utgör inte någon allvarlig smittorisk.  

 

Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, 
service och kontroll med helhetssyn som underlättar 
deras eget ansvarstagande.  

 

De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt 
ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap.   

 

Operativa mål och 

dess indikatorer 
Mål: 30% av jordbruksarealen ska vara ekologisk år 2030 

Def: Företagen och berörda aktörer förstår syftet med certifiering 
av ekologisk produktion och fler vill certifiera sitt företag eller 
utöka sin certifierade jordbruksareal. Regeringens mål är att 30% 
av jordbruksarealen ska vara ekologisk år 2030 vilket innebär att 
andelen certifierad jordbruksareal måste öka.  

Önskad effekt:  

 Andelen jordbruksarealen som sköts i enlighet med det 
ekologiska regelverket ska öka jämfört med år 2016.  

Indikatorer:  

 Andelen jordbruksareal som sköts med ekologiska 
metoder är högre än år 2016. Källa är Sveriges Officiella 
Statistik, Jordbruksverket, Statistiska meddelanden. 

Effektmål, 

ej nedbrutna från 

övergripande mål. 

Löper parallellt. 

Säkert dricksvatten. För att få säkert dricksvatten 
måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av 
kemiska och mikrobiologiska ämnen i 
dricksvatten minska. 
 

Mikrobiologiska risker. Minska antalet 
livsmedelsburna sjukdomar med fokus på 
campylobakter, listeria, ehec/vtec och norovirus. 
 
 
 

Kemiska risker. Minska hälsoeffekterna till följd av 
miljöföroreningar (fokus dioxiner och PCBer), 
tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 

Information i livsmedelskedjan. Information om 
livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och 
växter kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. 

Mål: 30% av jordbruksarealen ska vara ekologisk år 2030 

Åtgärder: 

 Genomför regeringsuppdrag om samordningsfunktion för 
ekologisk produktion och konsumtion 

 Fortsatt kompetent rådgivningsfunktion på Jordbruksverket 
 

Aktiviteter: 

 Ta fram en åtgärdsplan med etappmål som presenteras i sin 

helhet i februari (JV, 2018)  

 Delrapportera arbetet med samordningsfunktionen i 

februari varje år (JV, 2018) 

 Slutredovisning samordningsuppdrag i februari 2020 (JV, 

2018) 

 Kompetensutvecklande insatser av rådgivare och direkt eller 

indirekt av företagen. Detta inkluderar t.ex. fortbildning, 

kurser, uppdatering av informationsmaterial, deltagande vid 

mässor och FoU dagar. (JV) 

Åtgärder och 

aktiviteter  

Mål: Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10% oaviserade 
besök, 10% extrabesök och 5 % provtagning 

Åtgärder: 

 Följa upp målet på kalibreringsmötet hösten, 2018 och i 

tillsynen av kontrollorganen (JV, 2018) 

 Bidra till att välja fokusområden för provtagning på 

kalibreringsmöte våren, (JV, årligen) 

Aktiviteter: 
 

 Omvärldsbevakning avseende riskprodukter, (JV, 2018) 

 Kalibreringsmöte med kontrollorganen för att välja 
fokusområden (JV, 2018) 

 Uppföljning och sammanställning av kontrollorganens 
statistikrapportering (JV, årligen) 


