
                                             
 

 

 

Fullmakt 

Skånesemin ek för, org.nr 742000-2029, (”Skånesemin”) och Rådgivarna i Sjuhärad ek för, 

org nr 764500-4222, Box 5007, 514 05 Länghem, (“Rådgivarna”) säljer och tillhandahåller 

rådgivning, service och produkter till lantbruksföretag, främst mjölk- och köttföretagare, i syfte att 

utveckla lantbruksföretagens lönsamhet och konkurrenskraft. Skånesemin/Rådgivarna och Växa 

Sverige Ekonomisk förening, org.nr 7696212344, (”Växa”), samarbetar gällande utbyte av 

information, bland annat med anledning av att Växa har utsetts av Jordbruksverket som officiell 

avelsorganisation för nötkreatur.  

Samtliga uppfödare har enligt EU:s Zootekniska Förordning (2016/1012) bland annat rätt att delta i 

ett avelsprogram och få sina djur införda i huvudavsnittet i den stambok som avelsorganisationen 

upprättat för rasen. Avelsprogrammet och stamboken administreras av Växa.  

Skånesemin och Rådgivarna erbjuder tjänster till sina medlemmar som innebär att Skånesemin och 

Rådgivarna assisterar medlemmen med inrapportering och utbyte av information i förhållande till 

Växa. Som medlem väljer du själv vilken typ av tjänst du vill beställa. För att Skånesemin och 

Rådgivarna ska kunna företräda dig i förhållande till Växa krävs en fullmakt enligt nedan. 

Undertecknad är medlem i (sätt kryss):  ☐  Skånesemin 

☐  Rådgivarna 

Undertecknad har beställt en av tjänsterna TopCow Bas alternativt TopCow Star* från 

Skånesemin/Rådgivarna. Dessa tjänster innehåller Härstamningskontroll, Avelsvärdering och 

Stambokföring. 

Den beställda tjänsten innebär bland annat att Skånesemin/Rådgivarna kommer att assistera 

undertecknad med inrapportering av information till Växa samt att Skånesemin/Rådgivarna tar emot 

information angående undertecknad från Växa. Informationsutbytet omfattar bland annat underlag 

för Härstamningskontroll, Avelsvärdering och Stambokföring till Växa samt de resultat 

Härstamningskontroll, Avelsvärdering och Stambokföring ger upphov till från Växa. Informationen 

kan innehålla personuppgifter. Skånesemins/Rådgivarnas hantering av undertecknads 

personuppgifter sker i enlighet med Skånesemins och Rådgivarnas externa integritetspolicys. 

Mot bakgrund av ovanstående ger undertecknad härmed fullmakt till Skånesemin/Rådgivarna att 

företräda undertecknad i förhållande till Växa vad gäller fullgörandet av ovan angivna tjänster, 

inklusive, men inte begränsat till, utbyte av ovan angiven information med Växa. 

Fullmakten är giltig fram till det att den återkallas eller den beställda tjänsten upphör. 

 

Ort: _____________________   Datum: _________________________ 

 

Namn: ________________________________________ 

 

Produktionsplatsnummer (PPN): _____________________________________________________ 

Ange samtliga PPN nummer om undertecknad innehar mer än en produktionsplats. 


