Undantag från produktionsreglerna till följd
av katastrofsituationer
– ansökan om undantag
Växt- och
miljöavdelningen

Skicka ansökan till:
Den här blanketten ska du använda om ditt ekologiska
företag har drabbats av katastrofala eller exceptionella
händelser. Händelserna ska ha gjort att dina djur har
dött eller avlivats, att foder har gått förlorat eller om det
under normal dragsäsong inte finns växter som bina kan
samla nektar eller pollen från.
Du hittar villkoren på www.jordbruksverket.se/ekoregler.

jordbruksverket@jordbruksverket.se
eller:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping

A. Företagsuppgifter
Namn och adress

Person-/organisationsnummer
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer

Kontaktperson

E-postadress till kontaktperson

Kontrollorgan som ditt företag är anslutet till Produktionsplatsnummer

Kundnummer i SAM-ansökan

Län där du bedriver din verksamhet

Om din ansökan gäller inköp av djur, ange art eller ras

B. Beskrivning av ansökan
B1. Förnyelse eller ny sammansättning av besättningen (lantbruksdjur, vattenbruksdjur) med icke-ekologiska djur
när det inte finns ekologiska djur att köpa.
B2. Ny sammansättning av bisamhälle med icke-ekologiska bin när det inte finns ekologiska bisamhällen eller
avläggare att köpa.
B3. Användning av icke-ekologiskt foder under begränsad period för att den egna produktionen av foder har gått förlorad.

B4. Utfodring av ekologiska bin med ekologiskt producerad honung, socker eller sockerlösning i händelse av
långvariga exceptionella väderförhållanden eller katastrofsituationer som hämmar produktionen av nektar eller
honungsdagg.

C. Skäl till att du ansöker om undantag
1. Beskriv dina skäl till ansökan om undantag. Det är viktigt att du redogör för vad som har hänt eller vad orsaken är till att du
behöver undantag.
• Om dina djur har dött eller avlivats på grund av hälsoproblem ska du skriva vad för slags sjukdom eller problem det handlar om.
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• Om det har skett en katastrof ska du beskriva vilken slags katastrof. Det kan vara brand, omfattande översvämning, föroreningar
med giftiga ämnen eller liknande.
• Om ditt problem har uppstått till följd av långvariga exceptionella väderförhållanden ska du beskriva dem och vilka effekter det har
haft på din verksamhet.
Skäl till ansökan

2. Beskriv vilka åtgärder du har vidtagit för att lösa situationen utan ett undantag.

3. Beskriv för vilken tidsperiod du ansöker om att undantaget ska gälla. När bedömer du att du kan följa reglerna igen utan att ha
ett undantag? (Ange datum från och med–till och med).

4. I vilket område odlar du ditt foder/har du dina bigårdar? (Ange exempelvis kommun).

5. Ange om det finns några ytterligare omständigheter av betydelse för att du ska få ett undantag eller för hur ditt undantag bör se ut.

D. Betalningsmetod
Om du betalar med kort i Jordbruksverkets webbutik sätter du ett kryss i rutan "kort". Skriv också det ordernummer du får i
webbutiken. Om du vill betala mot faktura sätter du ett kryss i rutan "faktura". Beloppet du ska betala beror på vilken typ av ärende
det är. I ruta B ser du om det gäller B1, B2, B3 eller B4. Om du betalar med faktura tillkommer en administrationsavgift på 50 kronor.
Betalningsmetod

Kort

Ordernummer

Belopp att betala (se ruta B på föregående sida)

Enligt B1 och B2
1 700 kr

Faktura

Enligt B3 och B4
1 800 kr

E. Försäkran och underskrift
Jag försäkrar att alla uppgifter i ansökan och i bifogade bilagor är riktiga. Jag försäkrar också att jag har tagit del av villkoren för att
få undantag från produktionsreglerna för ekologisk produktion till följd av redovisad katastrofsituation.
Datum

Underskrift av sökande

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter
Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen ärendehandläggning, kontroll, statistik,
information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med berörda myndigheter, kommuner, regioner,
EU-kommissionen, kontrollorgan och berörda företag för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU:s lagstiftning, lag och
förordning. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta
kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter
och dina rättigheter finns på vår webbplats www.jordbruksverket.se/personuppgifter

