
 
 
 

ANMÄLAN OM ÄNDRINGAR/UPPHÖRANDE AV EKOLOGISK PRODUKTION 
 

MED DENNA BLANKETT GÖRS: 
 
ANMÄLAN OM ÄNDRINGAR I EKOLOGISK PRODUKTION/ 
ANMÄLAN OM UPPHÖRANDE AV EKOLOGISK PRODUKTION och/eller SAMTIDIGT UTTRÄDE UR ÅKEJ-
REGISTRET 
 
BASUPPGIFTER OM DEN EKOLOGISKA AKTÖREN 
Aktörens namn Lägenhetssignum/FO-nummer 

  
Näradress Postnummer och postanstalt 

  
Telefonnummer (gärna mobilnummer) E-post 

  
Huvudlägenheten / odlingen / verksamhetsutrymmen: adress (om annan än ovan) 

 
Kommun där enheten / enheterna / verksamhetsutrymmen finns 

 

 
ENDAST KONTAKTUPPGIFTER HAR ÄNDRATS  ☐ 

 
UTTRÄDE UR ÖVERVAKNINGSSYSTEMET FÖR EKOLOGISK PRODUKTION 
 
☐ Vi upphör med en av gårdens produktionsinriktningar, vilken: 
☐ Vår verksamhet upphör helt 
☐ Vi fortsätter med verksamheten som underleverantör till följande företag: 
☐ Vi har fortfarande gårdens produkter i lager, men upphör med övrig verksamhet 
 
Rätten att hänvisa till ekologisk produktion upphör den dag myndigheten (Ålands landskapsregering) 
gör beslut om att företaget har avförts ur kontrollsystemet. 
 
 
ÄGARBYTE 
 
☐ Uppgifter i handelsregisterutdraget har förändrats; t.ex. ny firma, företagsform, ny ägare 
☐ Generationsväxling 
                        Tidigare producent: 
 
☐ Annat 
 
 
NYTT VERKSAMHETSSTÄLLE 
 
☐ Förändringen gäller produktions- eller lagringsutrymmen eller första ankomstort för varor som     
     importerats från ett icke-EU land 
     Det nya verksamhetsställets adress: 
 
 



AVBROTT I VERKSAMHETEN OCH ÅTERUPPTAGEN VERKSAMHET eller TILLFÄLLIGT 
PRODUKTIONSSTOPP 
☐ Företaget avbryter den del av verksamheten som gäller ekologiska produkter 
     Avbrott tillsvidare, fr.o.m.:                                                          (datum) 
 
☐ Vi återupptar verksamheten:                                                      (datum) 
 
BESKRIVNING AV FÖRÄNDRING I VERKSAMHETEN 
 
☐ PRODUKTION (växt/djur) ……………………….………………………………………………………………………………………. 
                              ………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
                              ……………………………………………………………………………………………………………………….………. 
☐ TILLVERKNING, FÖRÄDLING  ………………………………………………………………………………………………………….. 
                              ……………………………………………………………..……………………………………….……………………..… 
                              …………………………………………………………………………………………………………………………….… 
☐ PARTIHANDEL OCH IMPORT ………………………………………………………………………………………………………….. 
                              …………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
                              …………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
☐ LAGRING          ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                             ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                             ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
☐ EKOLOGISKA LIVSMEDELSPRODUKTER ………………………………………………………………………………………….. 
                             ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                             ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TILLÄGGSUPPGIFTER 
 
 
 
 
 
FÖRBINDELSER 
Jag förbinder mig att: 
 

- iaktta villkoren för ekologisk produktion i Europeiska gemenskapernas råds förordning (EG) Nr 834/2007 och i 
Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) nr 889/2008 om märkning av produkter och om 
produktionsbestämmelser;  

 
- godkänna de påföljder som rådets och kommissionens förordningar bestämmer för inträffade regelbrott eller 

stridigheter  

- omedelbart informera tillsynsmyndigheterna, ifall det uppstår tvivel huruvida mina produkter fyller kraven i 
rådets förordning. Mina produkter är de som jag producerat, framställt eller erhållit av en annan aktör 

- ifall av förbud (marknadsförbud, uteslutning ur övervakningssystemet) skriftligen ge produktuppköparna 
besked för att säkerställa att hänvisningarna till ekologisk produktion avlägsnas från ifrågavarande produktion.  

 
 

UNDERSKRIFT 
Plats och tid Underskrift 

 
 

 

 
 
Postadress Telefon Telefax E-post 
PB 1060 (018) 25000 (018) 19155 registrator@regeringen.ax 
AX-22111 MARIEHAMN, Åland URL www.regeringen.ax 
Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman 
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