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 Avtalsnummer: 
 

Avtal om användning av lnhemska Trädgårdsprodukter rf:s kvalitetsmärke (odlare) 

Gård/företag: 
 

FO-nr: 

Odlare: 
 

Kommun: 

Adress: 
 

E-post adress: 

Postnummer 
och postort:  

Telefon: 

 
 Produktionsmetod:    konventionell □        ekologisk  □ 

Jag använder märket på följande produktgrupper: 

□ växthusgrönsaker uppge växterna:  

□ frilandsgrönsaker uppge växterna:  

□ matpotatis   

□ bär, frukt, svamp uppge växterna:  

□ 
prydnadsväxter, 
plantskoleprodukter 

uppge växterna:  

Obs.! Om odlaren förpackar och säljer under eget namn andra produkter än de han själv odlat ska ett separat packeriavtal tecknas för 
verksamheten 

Inhemska Trädgårdsprodukter rf (senare IT rf) ger ovan nämnda odlaren rätt att använda det registrerade kvalitets-
märket (senare Hjärtbladsmärket) på ovan noterade produkter och som odlats i Finland, i enlighet med följande krav: 

1. Jag förbinder mig att följa finsk lag, god affärssed och gällande kollektivavtal, samt IT rf:s gällande etiska riktlinjer 
(code of conduct). 

2. Jag ser till att min verksamhet inte skadar Hjärtbladsmärkets rykte. 

3. Jag förbinder mig att producera enligt miljöbeaktande produktionsmetod. Produktionen uppfyller kraven i gällande 
Kvalitetsgårdsriktlinjer (eller annat kvalitetssystem godkänt av IT rf). Jag utför den egenkontroll som hänför sig till 
märkesanvändningen och förbinder mig till regelbundna auditeringar. 

4. Jag förbinder mig att följa bestämmelser om användningen av bekämpningsmedel. 

5. Jag förbinder mig att meddela den information som ligger till grund för marknadsföringsavgiften till den av  
IT rf auktoriserade instans samt att betala den årligen upptagna marknadsföringsavgiften.  

6. På produkterna använder jag den märkning som IT rf och myndigheterna kräver. 

7. Jag använder Hjärtbladsmärket endast för sådana produkter som fyller kvalitetskraven för I klass eller extra klass. 
För blommor, plantskoleprodukter och sådana ätbara produkter, som inte har officiella kvalitetskrav, efterföljs  
IT rf:s kvalitetsdirektiv. 

8. Jag ger min tillåtelse till att livsmedels- och växtkontrollmyndigheterna kan ge föreningen undersökningsresultat om 
produkter som sålts med Hjärtbladsmärket och tillåter en av IT rf befullmäktigad person att ta kvalitetsprov och utföra 
granskningar samt bekanta sig med egenkontrollen. 

9. Om något av ovan angivna villkor överträds kan rätten att använda Hjärtbladsmärket upphöra genom IT rf:s beslut och 
företaget kan åläggas att betala skälig ersättning för de kostnader och renomméskada som åsamkats IT rf. 

10. Användning av Hjärtbladsmärket 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). 

Med min underskrift bekräftar jag att jag har bekantat mig med ovannämnda regler och förbinder mig att följa dem. 

     

Ort  Datum  Odlarens signering och namnförtydligande  

     

Ort  Datum  Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s representants signering 

 




