Landskapsregeringens anteckningar
Dnr

ANSÖKAN

om anslutning till certifieringssystemet för ekologisk produktion i enlighet med Rådets förordning
(EG) nr 834/2007 samt kommissionens förordning (EG) nr 889/2008
Blanketten ifylls tydligt och skickas till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22111 Mariehamn.

1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Sökandens namn

Personbeteckning eller FO-nummer

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

Telefon och telefaxnummer

e-postadress

Lägenhetssignum

Huvudlägenhetens/brukningsenhetens adress (om annan än ovan)
Kommun/kommuner där lägenheten/lägenheterna är belägna

2. LÄGENHETER ELLER DELAR AV LÄGENHET SOM ÖVERVAKNING SÖKS FÖR =
PLATSEN FÖR PRODUKTIONEN
Lägenhetens eller
lägenhetsdelens
namn

Rnr

By och kommun

Huvudlägenhet

Besittningsgrund

ägare
innehavare
arrendator
ägare
innehavare
arrendator
ägare
innehavare
arrendator
ägare
innehavare
arrendator

Odlingssätt på
Lägenhetens
lägenheten eller
eller
del av lägenheten lägenhetsdelens
totala åkerareal

Åkerareal i
ekologisk odling
eller i
omlägningsskede
till ekologisk odling

ekologisk
konventionell

ha

ha

ekologisk
konventionell

ha

ha

ekologisk
konventionell

ha

ha

ekologisk
konventionell

ha

ha

ha

ha

Sammanlagt

3. GÅRDENS PRODUKTIONSINRIKTNINGAR
mjölk
brödsäd
potatis
annan växtodling,
vilken:
---------------------------

nötkött
fodersäd
frilandsgrönsaker
annan
husdjursproduktion,
vilken:
------------------------------

svinkött
utsäde
frukt eller bär

fjäderfä
hö/ensilage
honung

får
växthusproduktion
plantmaterial

4. DJUR PÅ GÅRDEN I MEDELTAL
Djurslag
Mjölkko
Diko
Kviga
Avelstjur
Köttnöt
Nötkreatur under 8
mån.
Häst
Ponny
Sugga, gylta
Galt
Gödsvin*
Tacka
Bagge
Lamm < 6 mån.
*per djurplats och år

Djur som skall
läggas om till
ekologisk
produktion (antal)

Permanent
konventionella djur
(antal)

Djurslag
Honget
Bock
Killing < 6 mån.
Värphöna
Broilermoder
Broiler, unghöna*

Djur som skall
läggas om till
ekologisk
produktion (antal)

Permanent
konventionella djur
(antal)

Kalkon*
Gås*
Anka*
Bikupor
Annat, vad?
Annat, vad?

8. UPPGIFTER OM LÄGENHETENS ÅKERSKIFTEN
BASSKIFTESVIS/VÄXTHUS/UPPSAMLINGSOMRÅDEN FÖR VILDA VÄXTER

Basskitfets namn och nummer/växthusets
identifikation/uppsamlingsområdets namn
och/eller identifikationsnummer

Basskiftets, växthusets
eller uppsamlingsområdets
areal

Datum då produkter eller
produktionsmetoder som inte är
tillåtna i ekologisk odling senast
har använts på åkerskiften, i
växthus eller
uppsamlingsområden

Enhet till vilket
skiftet/växthuset eller
uppsamlingsområdet hör
(Eko= E
Konventionellt = K)

FÖRBINDELSE
Jag förbinder mig att:

Följa de gällande villkor för ekologisk jordbruksproduktion som grundar sig på Europeiska gemenskapernas råds förordning (EG) nr
834/2007 och på Europeiska gemenskapernas kommissions förordning (EG) nr 889/2008 om märkning av produkter och om
produktionsbestämmelser.
Skicka ikraftvarande odlingsplan för produktionsåret till landskapsregeringen inom den tid som utsatts och omedelbart anmäla ändringar i
min verksamhet eller om det har skett väsentliga förändringar i förhållanden som påverkar verksamheten . Anmälan till den årliga kontrollen
och anmälan om ändringar/utträde görs med blanketten ”Anmälan i anslutning till ekologisk produktion”
Föra bok över eller göra anteckningar om alla produktionsinsatser som köpts till gården och mängden av dem, samt alla sålda
jordbruksprodukter, deras mängder och mottagare samt att dagligen föra bok över produkter som sålts direkt till konsumenter
Tillåta granskningar som certifieringssystemet för ekologisk produktion förutsätter inklusive granskning av bokföringen.
Godkänna påföljderna, som följer av rådets förordning för inträffade regelbrott eller – stridigheter
Omedelbart informera certifieringsmyndigheten i fall det uppstår tvivel om huruvida mina produkter uppfyller kraven i rådets förordning.
Med mina produkter avses de produkter som jag producerat, framställt eller erhållit av en annan aktör.
I händelse av påföljder (marknadsförbud, uteslutning ur övervakningssystemet) skriftligen ge produktuppköparna besked för att säkerställa
att hänvisningarna till ekologisk produktion avlägsnas från ifrågavarande produktion..
Ort och tid
Sökandens underskrift

5. BILAGOR

Bilagor till ansökan:
Ekoplan (obligatorisk)
Odlingsplan och odlingskarta (obligatoriska)
Kartkopia/kartkopior av uppsamlingsområdet/uppsamlingsområdena för vilda växter (Obligatoriska vid uppsamling)
Planritning över produktionsbyggnaden (obligatorisk)
Ändringsplan, om aktören ämnar ansöka om undantag för gamla byggnader under övergångsperioden
(vid behov)
Beskrivning av och planritning över rastgårdar och rasthagar (obligatorisk vid ekologisk husdjursproduktion)
Utredning om sådana betesmarker som inte utgör en del av växtföljdsplanen
Avtal om spridning av överskottsstallgödsel har ingåtts med en annan gård eller ett annat företag/andra gårdar eller företag som omfattas av
övervakningssystemet (vid behov)
Plan för skötseln av djuren (obligatorisk vid ekologisk husdjursproduktion)
Blankett för ansökan om tillstånd (vid behov)
Utredning om bigårdarnas placering samt om platserna för hållande av bikupor (bara i fråga om bin)
Bedömning av föroreningskällor utanför gården (bara i fråga om bin)
Något annat, vad?

DENNA SIDA IFYLLS AV MYNDIGHETEN
BEHANDLING AV ANSÖKAN OCH RAPPORTEN ÖVER DEN INLEDANDE KONTROLLEN
Inledande kontroll, datum

Utlåtande av kontrollnämnden för ekologisk jordbruksproduktion,
datum

Godkänt för kontrollsystemet för ekologisk jordbruksproduktion,
datum

Registersignum

Förkastat, datum

Grunden för förkastandet

