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Härmed intygar jag… 

 

 

Namn : ___________________________________  Org.nr.: __________________________________      

Adress:______________________________________________________________________________ 

Postnummer: ___________________   Postadress: __________________________________________        

Kundnummer Länsstyrelsen (obligatoriskt):_________________  Kundnummer KLF:_______________ 

…att följande är korrekt: 
 
A. Eventuell nyodling efter 1 januari 2008 (kryssa för det alternativ som är korrekt).  

□ Av den mark jag använder för oljeväxtproduktion har ingen mark nyodlats sedan 1 januari 2008 utan all 
mark var registrerad som åkermark sedan tidigare. 

□ Av de totalt ______ha mark jag använder för oljeväxtproduktion har ______ha nyodlats sedan 
1 januari 2008 och vid försäljning och leverans av oljeväxter som producerats på den nyodlade marken 
kommer jag alltid att tydligt upplysa om att oljeväxterna kommer från nyodling. 
 

Med nyodling avses i detta sammanhang: (I) uppodling av mark som 1 januari 2008 eller därefter var registrerad 
som skogsmark (eller annan markkategori annan än åkermark), eller (II) nydikning av torvmark eller våtmark 
alternativt omdikning av mullrik åkermark/torvmark som inneburit dränering på nytt djup. Nyodlingar på ett 
hektar eller mer ska redovisas. 
 
B. Eventuella naturskyddsområden (kryssa för det alternativ som är korrekt). 

□ Av den mark jag använder för oljeväxtproduktion ingår ingen mark i något naturskyddsområde. 

□ Av den mark jag använder för oljeväxtproduktion ingår delar eller hela marken i naturskyddsområde 
och jag följer därför de legala krav som gäller för jordbruksproduktionen inom området. 
 

Naturskyddsområden omfattar i detta sammanhang skyddsformerna naturvårdsavtal, nationalpark, 
naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, 
vattenskyddsområde samt Natura 2000-område. 

 
EU-stöd utgår för all den mark som jag använder till oljeväxtproduktion och SAM-ansökan har skickats in/kommer 
att skickas in årligen. 
 
Jag kommer att när så efterfrågas tillhandahålla all relevant information för att visa att denna deklaration är 
korrekt och trovärdig och att därmed har oljeväxterna producerats i enlighet med hållbarhetskriterierna i EU-
direktiv 2009/28/EG. 
Vidare kommer jag att informera uppköpande företag om eventuella framtida förändringar som berör 
hållbarhetskriterierna enligt ovan. 
 
Skicka in din deklaration senast den 31 maj 2021. 

 
Ort: ___________________________________           Datum: _______________________ 
 
Underskrift:  __________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:  ___________________________________________________                                 
 
        


