Parallellproduktion inom djurhållning
– ansökan om godkännande

Växt- och
miljöavdelningen
Den här blanketten ska du använda om du i forskningseller undervisningssyfte vill bedriva både ekologisk och
icke-ekologisk produktion med landlevande djur av
samma art på samma företag.
Du får starta din parallellproduktion först när
Jordbruksverket har beslutat att godkänna den.
Du hittar villkoren på www.jordbruksverket.se/ekoregler

Skicka ansökan till ditt kontrollorgan, som skickar den
vidare till Jordbruksverket.
• HS Certifiering AB, Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar
• Kiwa Sverige AB, Box 1940, 751 49 Uppsala
• SMAK Certifiering AB, Box 42, 230 53 Alnarp

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 har din djurhållning

B. Ansökan gäller
Lantbruksforskning

Formell utbildning, ange vilken:

C. Bilagor
Vi vill att du beskriver hur det ser ut på ditt företag och särskilt vilka olika produktionsenheter som finns. Av din beskrivning ska
det framgå vilka stallar för djur, rastgårdar, beten, gödselvårdsanläggningar, silos, packrum/mjölkrum, cisterner, torkar, magasin,
förråd, lagerlokaler, maskinhallar o.s.v. som ingår i den ekologiska delen av ditt företag och vilka som ingår i den konventionella
delen av ditt företag.
Skicka in situationsskiss eller en karta över ditt företag och markera vad som är ekologiskt och vad som är konvetionellt.
Vi vill också att du beskriver de särskilda rutiner och åtgärder som följs på ditt företag i syfte att hålla isär ekologisk och
konventionell produktion. Tänk på att särhållningen ska gälla djuren, deras foder, deras gödsel och produkter från djuren.
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Om du vill bedriva parallellproduktion för försöksverksamhet eller inom ramen för forskning vill vi att du bifogar en försöksplan
eller motsvarande till din ansökan.
Jag bifogar en beskrivning av mitt företag. Av beskrivningen framgår det vilka delar av företaget som jag vill driva ekologiskt och
vilka som jag vill driva konventionellt.
Jag bifogar dokument som beskriver de rutiner jag har för att hålla isär ekologiska djur, ekologiskt foder, ekologisk gödsel och
ekologiska animalieprodukter från konventionella.
Jag bifogar en försöksplan eller motsvarande.

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 är 2 400 kronor. Om du
betalar med faktura tillkommer en administrationsavgift på 50 kronor.
Betalningsmetod

Kort

Ordernummer

Faktura

Belopp

2 400

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 min parallellproduktion inom ekologisk djurhållning godkänd.
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.

BILAGA– yttrande från kontrollorgan
Kontrollorgan
HS Certifiering AB

KIWA Sverige AB

SMAK Certifiering AB

Ankomstdag
Sökandens ansökan kom in till kontrollorganet den (ddmmåå):

Kontrollorganets bedömning
Bedömer ni att de föreslagna åtgärderna är lämpliga för att garantera att djur, animaliska produkter, gödsel och foder från
den ekologiska enheten respektive den icke-ekologiska enheten hela tiden hålls åtskilda.
Ja

Nej

Om nej, ange vilka synpunkter ni har på sökandes beskrivning av åtgärder för att hålla isär den ekologiska och icke
ekologiska djurproduktionen:

Kontrollorganets underskrift
Datum

Underskrift av kontrollorganet

Namnförtydligande

