
 
 
 

                      Avtal nr:_______________ 

Avtal om användning av Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s kvalitetsmärke 
 
Gård/företag:_________________________________     

Odlare:_____________________________________    Fo nr:____________________________________ 

Adress:_____________________________________    Kommun:_________________________________                 

____________________________________________  Produktionsmetod:  konventionell        ekologisk     . 

E-post:________________________________________________________________________________  

Telefon  ____- _________________  Fax ____ -_______________  GSM____________________________  

 

Jag använder märket för följande produktgrupper; nämn produkterna  

frilandsgrönsaker (______________________________________________________________) 

växthusgrönsaker (______________________________________________________________) 

bär, frukt och matsvamp (_________________________________________________________) 

prydnadsväxter och plantskoleprodukter (_____________________________________________)  

I fall odlaren förpackar annat än själv producerad vara, görs separat packeriavtal 
 
 
Inhemska Trädgårdsprodukter rf (senare föreningen) ger företaget som nämns ovan rätten att använda som 
gransknings-märke registrerat kvalitetsmärke (senare märket) på ovan nämnda produkter i enlighet med 
följande krav:  

 
1.Jag förbinder mig att producera enligt miljöbeaktande produktionsmetod. Produktionen fyller 

Kvalitetsgård -riktlinjernas krav. Jag utför den egenkontroll som hänför sig till 
märkesanvändningen och förbinder mig till regelbundna auditeringar.  
 

2. Jag betalar marknadsföringsavgiften som insamlas årligen.  
 

3. Förutom odlarens namn och de förpackningsmärkningar som krävs antecknar jag 
förpackningsdatum på partiförpackningar. 
 
4. Jag använder märket endast för sådana produkter som fyller kvalitetskraven för I klass eller 
extra klass. För blommor, plantskoleprodukter och sådana ätbara produkter, som inte har officiella 
kvalitetsfordringar, följer jag föreningens kvalitetsdirektiv. 
 
5. Jag ger min tillåtelse till att livsmedels- och växtkontrollmyndigheterna kan ge föreningen 
undersökningsresultat om produkter som sålts med märket och tillåter en av föreningen 
befullmäktigad person att ta kvalitetsprov och göra granskningar samt bekanta sig med 
egenkontrollen.  

 
6. Jag förbinder sig att noga följa bestämmelserna och anvisningarna om användningen av 
bekämpningsmedel. Om odlaren använder bekämpningsmedel i strid med bestämmelserna eller 
upprepade gånger använder märket i fråga om produkter som är av otillräcklig kvalitet eller annars 
bryter mot detta avtal, förlorar han på beslut av föreningen rätten att använda märket.. 
 
7. Användning av märket utan sådant berättigande som följer av detta avtal eller annat intrång i 
varumärkesrätten leder till straff- och ersättningsyrkanden om vilka stadgas i varumärkeslagen 
(7/64) och lagen om kollektivmärken (795/80). 
  
Min underskrift bekräftar att jag har bekantat mig med ovannämnda regler och förbinder mig att följa dem.   
     
Plats och datum _____________________ ___/___20__      ______________________________________ 
       Odlares underskrift och namn förtydligande 
 
Avtal godkänt: 
Plats och datum ________________ ___/___20__    ____________________________________________ 
                     Underskrift av föreningens representant  
Kotimaiset Kasvikset ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki   p. 5841 66   fax. 09-5841 6555                                     
   


