
 Växt- och kontrollavdelningen 

 

ANSÖKAN 
– godkännande av förkortad omställning i
ekologisk växtodling

Skicka ansökan till: 

jordbruksverket@jordbruksverket.se 

eller 

Jordbruksverket 
551 82  Jönköping 

Den här blanketten använder d u när d u vill  ansöka  om  
förkortad omställning v id bekämpning föreskriven av en  
myndighet eller i samband med försök. 

Du hittar villkoren på  www.jordbruksverket.se/ekoregler 

A. Sökanden
Namn och adress Organisations-/personnummer 

Telefonnummer 

E-postadress

Kontaktperson (frivilligt) 

E-postadress eller telefonnummer till kontaktperson (frivilligt)

Kontrollorgan som sökande är ansluten till Kundnummer i SAM-ansökan 

B. Ansökan gäller

Skiften som behandlats med en produkt som inte godkänts för ekologisk produktion inom ramen för en 
bekämpningsåtgärd mot skadegörare eller ogräs och invasiva arter som är föreskriven av Jordbruksverket 
eller annan myndighet. Fyll i uppgifter under C. 

Skiften som behandlats med en produkt som inte har godkänts för ekologisk produktion inom ramen för 
vetenskapliga försök som har godkänts av Jordbruksverket eller annan myndighet. Fyll i uppgifter under D. 

C. Obligatorisk  bekämpning
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1. Beskriv kort den obligatoriska bekämpningen som du har använt. Bifoga uppgifter som nämns under E.

2. Beskriv hur lång tid du bedömer att det tar innan det endast finns kvar en obetydlig mängd rester av preparatet
i jorden och, om det rör sig om en flerårig gröda, i växten.

mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se


 

  
      

  
  
 
   
  

 
    
  
  
  

      
    

 
   

  
       

 

 

D. Vetenskapligt försök

2. Beskriv hur lång tid du bedömer att det tar innan det endast finns kvar en obetydlig mängd rester av preparatet i jorden och, om
det rör sig om en flerårig gröda, i växten.

1. Beskriv kort det försök du ska göra. Bifoga uppgifter som nämns under E.

E. Bilagor

Ansökan avser obligatorisk bekämpning. 
– Bifoga dokument som styrker att det handlar om en obligatorisk sjukdoms- eller parasitbekämpning.

Gäller det ett beslut från Jordbruksverket kan du hänvisa till det aktuella ärendet.
– Bifoga karta över dina skiften. Markera vilka du har behandlat.
– Bifoga dokument som styrker nedbrytningsperioden eller resultat från provtagning som visar att

endast obetydliga mängder av substansen finns kvar.

Ansökan avser vetenskapligt försök. 
– Bifoga försöks- och fältplan.
– Bifoga karta över de skiften som ingår i försöket. Markera försökets placering på kartan, och

markera de skiften som behandlats.
– Bifoga dokument som styrker nedbrytningsperioden eller resultat från provtagning som visar att

endast obetydliga mängder av substansen finns kvar.

F. 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 är 8 000 kronor. Om du 
betalar med faktura tillkommer en administrationsavgift på 100 kronor. Om du betalar med faktura ska du även fylla i D1. 
Faktureringsuppgifter. 

Betalningsmetod 

Kort Faktura 

Ordernummer Belopp 

8 000 

F1. Faktureringsuppgifter 
Referens (till exempel en person eller ett kostnadsställe) Frivilligt 

Om din faktura ska skickas till fakturaväxel med GLN-kod. 
Namn på fakturaväxel GLN-kod 

Om din faktura ska skickas med e-post. 
E-postadress

Om din faktura ska skickas med brev, ange din faktureringsadress om den inte är samma som sökandens 
adress under A. Sökanden. 
Adress 

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
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