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ANSÖKAN 
om tillstånd i samband med ekologisk animalieproduktion 

 
 

1. 

UPPGIFTER OM 

SÖKANDEN 

Aktörens namn 

 

 

Lägenhetssignum/signum i ÅKEJ-register 

Näradress 

 

 

Postnummer och postanstalt 

 

Telefonnummer och e-postadress 

 

 
 2. TILLSTÅND                                               

SOM SÖKS 
  1. Uppbindning av nötkreatur i båsladugård 

      

     Antal nötkreatur, st. (över resp. under 6 mån ålder): __________ 

      utredning bifogas 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 Bilaga II, del II 1.7.5 

 2. Anskaffning av avelsdjur när en besättning (nötkreatur, häst, får, get, svin) sätts 

samman för första gången 

    

    Anskaffningsperiod (max 6 mån): _______ 

    Djurslag: _______________ 

    Ålder och antal: ___________ 

    Motsvarande djur saknas i det åländska registret över ekologiska djur till salu: _______ 

    Motivering:  

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 Bilaga II, del II 1.3.4.4.1 

 3. Anskaffning av avelsdjur till en befintlig besättning.  

Anskaffning av avelshondjur från konventionell produktion som inte fått avkomma, högst 

10% (nötkreatur, häst), högst 20% (svin, får, get) och anskaffning av fullvuxna avelshandjur  

 

    Djurslag: ____ 

    Ras: ______ 

    Produktionssyfte:_____ 

    Fullvuxna djur vid enheten: ________ 

    Honor som används för avel vid enheten: _______ 

 

Djur som skaffas: 

    Hondjur som inte fått avkomma st:_________ Anskaffningsperiod: ______ 

    Fullvuxna handjur, st:______ Anskaffningsperiod:________ 

    Motsvarande djur saknas i det åländska registret över ekologiska djur till salu: ________ 

    Motivering: _______ 

Obs! Om det vid enheten finns färre än tio häst- eller nötdjur eller färre än fem svin-, får- eller getdjur, kan högst ett djur 

om året skaffas till enheten.  

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 Bilaga II, del II 1.3.4.4.2 
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 4. Anskaffning av avelshondjur från konventionell produktion som inte fått avkomma, 

högst 40%  

 

 

    Djurslag: ____ 

    Ras: ______ 

    Produktionssyfte: ______ 

    Anskaffningsperiod: _______ 

    Fullvuxna djur vid enheten: ________ 

    Djur som skaffas, st.: ________ 

    Procent: ______ 

    Motsvarande djur saknas i det åländska registret över ekologiska djur till salu: _______ 

 

Motivering 

         Gården utvidgas betydligt: _____________________ 

         Byte av ras: _________________________________ 

         Ny specialisering: ____________________________ 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 Bilaga II, del II 1.3.4.4.3 

 5. Anskaffning av konventionellt uppfödda fjäderfän när en flock sätts samman för första 

gången, förnyas eller sätts samman på nytt 

  

        Anskaffningsperiod: ___________ 

        Djurantal: _________ 

        Art samt ras/linje: _________ 

        Produktionssyfte: _________ 

        Motivering: ___________________ 

      
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 Bilaga II, del II 1.3.4.3 

 6. Ingrepp på djur 

         

Förstöring av hornanlaget och/eller avhorning (söks för ett år i sänder) 

        Djurslag: _____________ 

        Motivering: _______________ 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 Bilaga II, del II 1.7.8 

 7. Förkortning av omställningsskedet för betesmarker och områden för utevistelse som 

används av svin och fjäderfä 

         

        Djurslag: 

        Antalet djur: 

        Utredning och motivering: ______________ 

        Skiftesnummer: _______________ 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 Bilaga II, del I 1.7.5 b) 

 8. Användning av konventionellt producerat proteinfoder vid utfodring av smågrisar som 

väger högst 35 kg och unga fjäderfän 

 

Djurslag: ________  

          Antal smågrisar som väger högst 35 kg: ________ 

          Antal unga fjäderfän: _________ 

Fodrets namn: ___________ 

Användning under perioden: ___________ 

Motivering: ________________ 

       

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 art. 53.6 (c), Bilaga II, del II 1.9.3.1 (c) 

och 1.9.4.2 (c) 



 

 

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 

 

 

3 (4) 

 9. Anskaffning av konventionella avelsdjur för ekologisk produktion till följd av 

exceptionell dödlighet 

         

        Djurslag: _________ 

        Antal djur, st.: ________ 

        Anskaffningsperiod: _________ 

        Motiveringar: _________ 

 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 art. 22. Kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2020/2146 art. 3, (2) 

 10. Användning av konventionellt producerat foder under exceptionella förhållanden 

 
       Namn på konventionellt foder: ___________ 

        % andel av foderstaten: ___________ 

        Under perioden: ____________ 

        Djurslag och ev. grupper av djur: _____________ 

        Motivering: ______________ 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 art. 22. Kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2020/2146 art. 3, (3) 

 11. Betesgång för ekologiska djur på konventionella betesmarker, undantag gällande 

djurtäthet samt minsta utrymme inomhus vid exceptionella förhållanden  

 
      Djurslag: _____ 

      Antal djur: ______ 

      Under perioden: _______ 

Orsak:  
      Betesgång på konventionella betesmarker: ______ 

      Undantag i fråga om djurtäthet i en byggnad: _______ 

      Undantag från minsta utrymme inomhus och utomhus: ___________ 

    Motiveringar: __________________ 

 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 art. 22. Kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2020/2146 art. 3, (4) 

 12. Minskat krav på grovfoder (minst 60%) för nötkreatur, får, getter och hästar vid 

exceptionella förhållanden 

 

       Djurslag och användningssyfte: __________ 

       Antal djur, st.: ________ 

       Djurens ålder: ________ 

       Under perioden: ________ 

       Motivering: _______________ 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 art. 22. Kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2020/2146 art. 3, (5) 

 13. Biodling: anskaffning av svärmar från konventionell produktion till följd av  

        exceptionella omständigheter 

 

        Antal svärmar: _______ 

        Under perioden: ___________ 

        Motivering: ____________ 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 art. 22. Kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2020/2146 art. 3, (2) 
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 14. Biodling: utfodring av svärmar med ekologiskt producerad: honung, pollen, 

sockersirap eller socker på grund av extrema klimatförhållanden eller eldsvåda 

 
      Antal svärmar: ___________ 

       Utfodringsperiod: ________  

       Foder: __________________ 

       Motivering: ______________ 

      
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 art. 22. Kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2020/2146 art. 3, (6) 
  15. Förflyttning av bikupor till områden som inte är förenliga med bestämmelserna om 

placering av kupor 

 

        Antal kupor: _________ 

        Tidpunkt och orsak: ________________________________ 

        
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/848 art. 22. Kommissionens delegerade 

förordning (EU) 2020/2146 art. 3, (7) 
 

3.  

UNDERSKRIFT 

Ort och datum Aktörens underskrift 

 

 

 

4. BILAGOR  Bilaga, ________________                 Bilaga, ________________ 

 Bilaga, ________________                 Bilaga, ________________ 

  


