
 

  

  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  
  

Växt- och kontrollavdelningen 

ANMÄLAN 
– till certifieringssystemet

Skicka ansökan till: 

e-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

eller:

Jordbruksverket 
551 82 Jönköping 

Sedan den 1 januari 2022 ska du anmäla ditt företag till 
Jordbruksverket innan du släpper ut ekologiska produkter 
eller produkter under omställning på marknaden eller innan 
du börjar med omställningsperioden. 
Det finns ett undantag från kravet på anmälan till 
Jordbruksverket. Om du enbart säljer färdigförpackade 
ekologiska produkter (inte livsmedel) direkt till 
slutkonsumenter (exempel påsar med ekologiskt frö) 
behöver du inte anmäla ditt företag till Jordbruksverket eller 
certifiera ditt företag. 
Efter att du har anmält din verksamhet till Jordbruksverket 
behöver du också ansöka om certifiering hos ett 
kontrollorgan. 
Det finns ett undantag från kravet på certifiering. Det gäller 
dig som enbart säljer mindre mängder oförpackade 
produkter utom foder till slutkonsumenter. Om det 
undantaget gäller för dig behöver du anmäla din 
verksamhet till Jordbruksverket men du ska inte skicka 
ansökan om certifiering till ett kontrollorgan. 
Läs mer på www.jordbruksverket.se\ekoregler 

A. Företagsuppgifter
Namn och adress Organisations-/personnummer 

Telefonnummer 

E-postadress

Anmälan gäller för: 

en aktör 

en aktörsgrupp (t.ex. grupp som består av medlemmar som är jordbrukare med ett gemensamt certifikat) 
Kontrollorganet som företaget är anslutet till eller kommer att ansluta sig till. Om företaget inte behöver vara certifierat, sätt kryss i rutan nedan. 

Mitt företag behöver inte vara certifierat 

Verksamhet som företaget bedriver (fyll i en eller fler verksamheter): 

Produktion (t.ex. växtodling, djurhållning, inte livsmedelsproduktion) 

Beredning (t.ex. fodertillverkning eller rensning av utsäde) 

Distribution (t.ex. transport) och försäljning 

Lagring (t.ex. utsäde, foder, inte livsmedel) 

Import från tredje land (t.ex. utsäde, foder, inte livsmedel) 

Export till tredje land (t.ex. utsäde, foder, inte livsmedel) 

Produktkategori: 

Oförpackade produkter i liten omfattning utom foder (t.ex. sättlök) 

Växter inklusive utsäde och annat växtförökningsmaterial, samt obearbetade växtprodukter 

Djur inklusive honungsbin och vattenbruksdjur, samt obearbetade animalieprodukter 

Alger och obearbetade vattenbruksprodukter 

Foder 

Andra produkter (t.ex. ull, obearbetade hudar eller bivax) 

Om du valde andra produkter, skriv vilka andra produkter: 

Planerar du att lägga ut delar av din verksamhet på någon annan aktör som inte är certifierad? 
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B. 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 500 kronor. Om 
du betalar med faktura tillkommer en administrationsavgift på 100 kronor. 

Betalningsmetod 

Kort Faktura 

Ordernummer Belopp 
500 

B1. 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
www.jordbruksverket.se/personuppgifter
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