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Företag/Verksamhet: 

Ägare: 

Adress:  

Telefonnummer: 

Mailadress: 

Hemsideadress: 

Antal anställda: 

Är verksamheten ekologiskt certifierad?   

Om Ja, av vilket certifieringsbolag: 

Ja Nej
Vem har skickat in svaren:

Relation till den anmälde: 



Beskriv verksamheten kortfattat (max 350 tecken): 

Energieffektivisering 
Redogör för insatser som är genomförda i syfte att 
energieffektivisera din verksamhet: 

Jordbearbetning och växtföljd 
Redogör för hur du, genom jordbearbetning och växtföljd, får 
en högre skörd, friskare jord och lägre läckage av kväve: 

göra 

Foder och gödsel 
Berätta kortfattat om hur du arbetar med foder och gödsel för att 
säkra ett gott växtnäringsutnyttjande och få bästa möjliga ekonomi :



Innovationer och ny teknik 
Redogör för hur du använder ny teknik och nya metoder för att
göra din verksamhet mer hållbar:

Djurhållning 
Om det finns djur på gården, beskriv hur arbetar du med
djuromsorg i syfte att öka djurens välbefinnande:

Biologisk mångfald
Redogör för insatser som är gjorda i verksamheten i syfte att 
värna den biologiska mångfalden: 

Kommunikation och ambassadörskap
Berätta hur du förmedlar dina produkter, dina ambitioner och din 
kunskap till omgivningen:



Finns det något mer du vill berätta för oss, som inte täckts 
upp av tidigare frågor, beskriv kortfattat:

Ekonomisk hållbarhet
Berätta hur du lyckas bedriva din verksamhet på ett långsiktigt 
och ekonomiskt hållbart sätt: 

Social hållbarhet
Berätta hur du arbetar med anställda och samarbetspartners i syfte 
att utveckla verksamheten i en socialt hållbar riktning:

Bifoga gärna bilder genom att skicka dem högupplösta, via wetransfer eller 
skicka en nedladdningsslänk till ulrika@bergkvistpublishing.se

Tack för era svar! Spara ner formuläret till din dator och 
maila det till ulrika@bergkvistpublishing.se

Kryssa i de kategorier du/ni vill delta i:

Spannmål (och annan växtodling) 

Kött (och ägg)

Frukt & Grönt (och bär, vin m.m.)

Mjölk

Fisk & Skaldjur 

Ekologisk
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