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Nyheter om handel och marknad 

Nyhetsbrev NR 2. 2022-09-16 

 

Avdelningsdagar på Jordbruksverket 4 – 5 oktober 2022 

Den 4 – 5 oktober kommer EU-stödsavdelningen vara på avdelningsdagar 

på annan ort. Det kommer dessa dagar inte finnas någon personal på plats 

som kan handlägga import- och exportlicenser manuellt.  

Vår internettjänst Licnet där man kan söka licenser, kommer att fungera 

som vanligt. Det innebär att licenser bara kan utfärdas när tillräckligt 

säkerhet finns på företagets konto hos Jordbruksverket samtidigt som ni 

söker licensen elektroniskt i Licnet.  

Observera att Köttlicenser kräver handläggning manuellt och kommer 

därför att utfärdas först den 6 oktober när vi är åter på plats.  

Kvotansökningsperioden är under perioden 3 – 7 oktober. Gällande kravet 

på bevis på handel för vissa kvoter, se tidigare nyhetsbrev.  

Ni är välkomna att kontakta: 

Emma Jansson, 036 -15 58 78 

emma.jansson@jordbruksverket.se 

Sandra Johansson, 036 – 15 58 82 

sandra.johansson@jordbruksverket.se  
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Sammanfattning
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