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Kompletteringsblankett 1c NTM-centralens anteckningar 

 Datum Dnr 

   
 
Amälan returneras till landsbygdsavdelnignen vid den NTM-central som omfattar huvuddelen av uppsamlingsområdet. 
 
 

1.  
UPPGIFTER OM 
SÖKANDEN 

Aktörens namn Ekoregistersignum (etablerade aktörer) 

            

Gårdssignum (endast för gårdsbruk) eller FO-nummer NTM-central 

            

 

2. 
VERKSAM-
HETENS 
KARAKTÄR 

Det är fråga om: 

 Disponent 

 Uppsamling på en ekogård 

 

3. 
UPPSAMLINGS-
OMRÅDEN  

Uppsamlingsområdets fastighetssignum eller 
kartbladsnummer 

Uppsamligsområdets 
hemkommun/ 

hemkommuner 

Grunder för 
besittningsrätten till 

uppsamlingsområdet 

Uppsamlings-
områdets 
areal (ha) 

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 dispositionsavtal 

      

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 dispositionsavtal 

      

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 dispositionsavtal 

      

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 dispositionsavtal 

      

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 dispositionsavtal 

      

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 dispositionsavtal 

      

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 dispositionsavtal 

      

            

 ägare 

 arrendator 

 innehavare 

 dispositionsavtal 

      

Totalarealen (ha) för uppsamlingsområdet för vilda växter       
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4.  
UPPSAMLINGS-
PRODUKTER 
SOM AKTÖREN 
AVSER ATT 
UPPSAMLA OCH 
MARKNADS-
FÖRA SOM 
EKOPRODUK-
TER 

Växtens eller växtdelarnas namn Växtens eller växtdelarnas namn 

1       11       

2       12       

3       13       

4       14       

5       15       

6       16       

7       17       

8       18       

9       19       

10       20       

 

5.  
AKTÖRENS 
UNDERSKRIFT 

Tid och plats Aktörens underskrift 

       

 

6.  
BILAGOR TILL 
ANMÄLAN 

Bilagor som krävs då uppsamlingen sker på en ekogård 

 Ekoplan 

 Skogsvårdsföreningens utlåtande över användningen av i ekoproduktionen förbjuda förnödenheter på det tilltänkta 

ekouppsamlingsområdet under de sistlidna 36 månaderna 
 

Bilagor som krävs av uppsamlingsområdets disponent 

 Ekoplan 

 Utlåtanden över användningen av i ekoproduktionen förbjuda förnödenheter på det tilltänkta ekouppsamlingsområdet 

under de sistlidna 36 månaderna skall ges av berörda skogsvårdsföreningar, skogsbolag och/eller Forststyrelsen 

 
 

IFYLLNINGSANVISNINGAR 
 
Ekokontrollblankett 1 c, uppsamlingsproduktion 
 
2. VERKSAMHETENS KARAKTÄR 
Vid denna punkt antecknas huruvida aktören är disponent för ett uppsamlingsområde eller om det är fråga om 
uppsamlingsverksamhet i anslutning till annan ekoproduktion. 
 
3. UPPSAMLINGSOMRÅDE FÖR ÄTLIGA VILDA VÄXTER FÖR VILKET ANMÄLAS OM ANSLUTNING TILL 
ÖVERVAKNINGSSYSTEMET 
I punkten ”Fastighetssignum eller kartnummer” antecknas fastighetssignum, eller ifall antalet signum är stort antecknas kartnummer 
och då skall en förteckning över berörda fastighetssignum fogas till anmälan som bilaga. 
 
I punkten ”Grunder för besittningsrätten till uppsamlingsområdet” antecknas huruvida sökanden är ägare, arrendator eller innehavare.  
Disponenten för ett uppsamlingsområde skall kryssa för punkten dispositionsavtal. 
 
4. UPPSAMLINGSPRODUKTER SOM SÖKANDEN AVSER ATT UPPSAMLA OCH MARKNADSFÖRA SOM EKOPRODUKTER 
Vid denna punkt antecknas endast de ekoprodukter som aktören själv har uppsamlat.  Disponenter utan egen 
uppsamlingsverksamhet lämnar denna punkt obesvarad. 


