Uppgifter om djurhållningens omfattning

Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning (huvudfastighet)
Djurhållarens namn (den som ansvarar för djuren)
Adress

Telefon (dagtid)

Postnummer och ort

E-postadress

Vårmånad:
Antal djur per
djurenhet (de)

Djurslag
Mjölkkor (även sinkor), inkl.
kalv upp till en månads ålder
Produktion i kg/år:
Kalvar yngre än 1 månad

Antal djur

Antal de

Höstmånad:
Antal djur

Antal de

1
Räknas ej

Kalvar, 1 - 6 månader

6

Övriga nöt, sex månader eller
äldre (t.ex dikor, amkor)

3

Kviga/stut under 1 år

3

Kviga/stut över 1 år

3

Gödtjur 1-16 mån

3

Vallfodertjur, 1-18 mån

3

Annat djurslag:
Summa
Uppgifter om antal sålda
djurslag under den aktuella
perioden
FÖR RÄKNEXEMPEL, VAR GOD VÄND

POSTADRESS

341 83 Ljungby
E-POST

BESÖKSADRESS

Olofsgatan 9

miljo.byggnamnden@ljungby.se

TELEFON EXP

0372-78 92 70

ORG NR

212000-0670
WEBBPLATS

www.ljungby.se

BANKGIRO

156-0879

Räkneexempel (från miljöhusesyn)

Förutsättningar; 110 dikor + rekrytering, 3 tjurar, kalvning april–maj, slaktas vid 22 mån.
Antalet djur är som störst under den period när alla småkalvar är födda fram tills att stutar/kvigor
skickas till slakt, under perioden maj–februari.
Dock ökar antalet djurenheter (de) i två steg: dels när kalvarna passerar 1-månadsgränsen,
dels när de passerar 6-månadersgränsen.
Maj
November
Djurslag
Antal djur Antal de
Antal djur Antal djur Antal de
per de
110 dikor
3
110
36,7
110
36,7
Kalvar yngre än en månad
Räknas ej 88
0
0
0
Kalvar 1-6 månader
6
22
3,7
0
0
Övriga djur >6 månader
3
110
36,6
220*
73,3
3 tjurar (övriga djur)
3
3
1
3
1
Summa
333
78
333
111

*Antalet ”Kalvar yngre än en månad” och ”kalvar 1-6 månader” under maj månad, blir äldre och räknas till ”övriga
djur” under november månad.

Datum och underskrift

Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Skicka blanketten till:

Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 Ljungby
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att
läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning
Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggförvaltningen

