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A. Sökanden*

ANSÖKAN 
– godkännande av inköp av icke-ekologiska
fjäderfän

Skicka ansökan till: 

e-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

eller:

Jordbruksverket 
551 82  Jönköping 

Namn och adress Organisations-/personnummer 

Telefonnummer 

E-postadress

Kontaktperson som är ansvarig för djurhållningen (frivillig uppgift) E-postadress eller telefonnummer till kontaktperson

Kontrollorganet som sökande är ansluten till Anläggningens registreringsnummer (produktionsplatsnummer) 

B. Ansökans omfattning*
Art Produktionsinriktning 

Antal Planerat datum för insättning av fjäderfäna 

C. Skäl till varför du  behöver köpa in icke-ekologiska fjäderfän

C1. Ge skäl för ansökan. Om det finns registrerade ekologiska fjäderfän i OrganicXseeds-Djur ska du ange skäl för 
ansökan om att köpa in icke-ekologiska fjäderfän* 

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 är 300 kronor. Om 
du betalar med faktura tillkommer en administrationsavgift på 100 kronor. 

Betalningsmetod 

Kort Faktura 

Ordernummer Belopp 
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C. Betalningsmetod

* Obligatorisk uppgift

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. 

www.jordbruksverket.se/personuppgifter
mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
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