Ekologiskt foder avsett för sällskapsdjur
– ansökan om undantag
Växt- och
miljöavdelningen

Skicka ansökan till:
jordbruksverket@jordbruksverket.se
Den här blanketten använder du om du behöver
undantag från Jordbruksverkets regler om tillverkning
av ekologiskt foder till sällskapsdjur.

eller

Du hittar villkoren på www.jordbruksverket.se/ekoregler

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

B. Typ av foder och undantag som ansökan gäller
B1. Jag ska tillverka ekologiskt foder till följande djurslag:
Hundar
Katter
Illrar
Följande arter av smågnagare:
Följande arter av hobbyfåglar:
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Följande övrig art:

B2. Jag behöver undantag från följande krav:
Fodrets råvaror av jordbruksursprung ska vara ekologiska. Det betyder att de ska komma från ekologiskt
jordbruk, ekologisk djurhållning eller ekologiskt vattenbruk.
Råvaror av vildfångad fisk eller vildfångade skaldjur ska komma från uthålligt fiske. Fodret innehåller högst
30% råvaror från fiske, räknat på fodrets torrsubstans.
Råvaror som kommer från hägnat vilt ska komma från vilt som har utfodrats med ekologiskt foder.
De tillsatser som finns i fodret ska vara listade i bilaga VI i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

C. Skäl till att du ansöker om undantag
1. Här beskriver du varför du inte kan uppfylla det eller de krav du har kryssat i under B2 ovan.

2. Om du behöver använda andra tillsatser än de som finns listade i bilaga VI i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008
vill vi veta vilka. Skriv ner vilka tillsatser du behöver använda och varför just dessa tillsatser är nödvändiga för det foder du
önskar tillverka.

D. Betalningsmetod
Om du betalar med kort i webbutiken sätter du ett kryss i rutan "kort". Skriv också det ordernummer du får i webbutiken. Om du vill
betala via faktura sätter du ett kryss i rutan "faktura". Beloppet du ska betala är 8 300 kronor. Om du betalar med faktura tillkommer
en administrationsavgift på 50 kronor.
Betalningsmetod

Kort

Ordernummer

Faktura

Belopp

8 300

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 kraven på innehåll i ekologiskt foder till sällskapsdjur.
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

