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Villkoren för ekologisk produktion styrs av EU:s lagstiftning (för-
ordning (EU) 2018/848 med tillämpningsförordningar). Lagstift-
ningen beskriver villkor för att produkter och produktionsmetoder 
skall få benämnas ekologiska. Den kräver att producenten står 
under kontroll av ett certifieringsorgan. Läs en förenklad beskriv-
ning av förordningarna i ’Nationella riktlinjer för ekologisk pro-
duktion’ på www.ekofakta.se 

KRAV:s regler för ekologisk produktion bygger på EU:s lagstiftning. 
Dessutom har KRAV högre krav än lagstiftningen inom djurvälfärd, 
miljö och hälsa, klimat och arbetsvillkor. KRAV:s regler omfattar 
även några produktionsområden som inte täcks av EU:s lagstift-
ning, t.ex. restaurang. Du hittar KRAV:s regler på www.krav.se 

Anmälan till myndigheterna 
Om du vill kunna sälja dina produkter som ekologiska måste 
din produktion certifieras. Du börjar med att anmäla din verk-
samhet till Jordbruksverket, blankett finns på www.jordbruks-
verket.se 

Ansökan 
När du är anmäld som ekologisk producent till Jordbruksver-
ket ska du ansöka om certifiering hos ett certifieringsorgan. 
Du ansöker på www.smak.se eller genom att skicka in ansök-
nings-blankett med post eller e-post till SMAK Certifiering AB, 
Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund. Ansökan övergår till avtal 
då den undertecknats av dig och handläggare på SMAK certifi-
ering. Avtalet gäller tills vidare men kan sägas upp skriftligen 
med två månaders uppsägningstid, när som helst under året. 
En uppsägning kan påverka din rätt till jordbrukarstöd, så kon-
trollera med Länsstyrelsen hur dina stöd påverkas innan en 
uppsägning. 

Produktionsuppgifter och verksamhetsbe-
skrivning  
När din ansökan bekräftats ska du fylla i produktionsuppgifter 
och verksamhetsbeskrivning på Mina sidor på www.smak.se. 
Du loggar in med de inloggningsuppgifter du får tillsänt dig 
när avtalet är klart.  

Revision 
En revisor planerar in en revision hos dig på en revisionsresa 
som normalt omfattar flera kunder. Du aviseras i förväg, nor-
malt per e-post. Även oanmälda revisioner kan förekomma. 
Revisionen tar oftast mellan en och fyra timmar beroende på 
verksamhetens omfattning. Revisionen görs vid olika tider 
olika år för att kontrollen ska göras av alla delar av verksam-
heten. 

Faktura 
Avgiften för certifieringen är uppdelad på två betalningar; en 
grundavgift som faktureras i början av året och resterande del 
av avgiften som faktureras efter den ordinarie revisionen.  

Korrigerande åtgärder 
Om revisorn vid besöket konstaterar att din verksamhet på 
någon punkt inte följer reglerna skrivs en avvikelse. Du får 28 
dagar på dig att vidta korrigerande åtgärder och skicka verifi-
kat för dessa till revisorn. Revisionen avslutas efter att revi-
sorn har godkänt dina korrigerande åtgärder. Då granskas re-
visionen och efter godkännande utfärdas certifikat. (se punkt 
7). 

Omställningstid fastställs 
Innan du får sälja ekologiska djur och produkter ska verksam-
heten genomgå en omställningsperiod. Det tar två år för en 
verksamhet med växtodling och djurhållning att bli omställd. 
Omställningstiden räknas tidigast från det datum då din ansö-
kan om certifiering kommer till SMAK Certifiering. I vissa fall 
kan omställningstiden för marken godkännas retroaktivt. Då 
kan marken räknas som ekologisk från datumet för beviljad 
ansökan om retroaktivt godkännande. Mer information om 
retroaktiv omställning kan du få av din revisor, på Jordbruks-
verkets hemsida eller via SMAK Certifierings växel. Om djur-
hållning ställs om separat gäller olika omställningstid för olika 
djurslag. Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen för ditt företag 
när avtalet är klart. 

Certifikat 
När revisionen är granskad och godkänd utfärdas ett certifikat 
där det framgår om din produktion är ekologisk eller är i om-
ställning. Först då din produktion är omställd har du rätt att 
märka och sälja dina produkter som ekologiska.  

Revision varje år 
Ordinarie revision utförs årligen vid varierande tider under 
året. Dessutom kan din verksamhet få en stickprovsrevision 
som kan vara anmäld eller oanmäld. Ibland provtas och analy-
seras råvaror/ produkter för resthalter av otillåtna bekämp-
ningsmedel och andra substanser. (Detta ingår i certifierings-
avgiften.) 

Årliga produktionsuppgifter/kunduppgifter 
Om du certifierar växtodling, växthus, djurhållning samt biod-
ling ska du lämna in årliga produktionsuppgifter när du gjort 
din SAM-ansökan. Du lägger in uppgifterna på www.smak.se. 
Ny mark och större förändringar i verksamheten ska anmälas 
löpande under året. Kontakta även SMAK om du ändrar dina 
kontaktuppgifter, tex e-postadress. 

Välkommen till SMAK Certifiering AB! 

SMAK Certifiering AB 
Hedvig Möllers gata 12  

223 55 Lund 
Telefon (växel) 020-61 62 63 

certifiering@smak.se  
www.smak.se
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