1 (4)

REGISTRERA ANLÄGGNING
– fjäderfä
Djurregisterenheten

Använd gärna Jordbruksverkets e-tjänst
"Registrera anläggning". För anmälan om andra
arter än höns, värphöns (>350), duva, fasan,
gräsand, gås, kalkon, pärlhöns, rapphöns, struts
och vaktel, använd blankett JSB3.1.

Ansökan skickas till:

Jordbruksverket
826 84 Söderhamn

Anmälan
Nyanmälan

Hela verksamheten upphör

Förändring – ange SE-nummer:

Tar över djuren på anläggningen

Anmälan ska gälla från (år, månad och dag):

20

Anläggning
Besöksadress

Fastighetsbeteckning (namn, nummer)

Postnummer och postort

Kommun

Areal i hektar (ha)

Antal byggnader

Typ av anläggning
Markera med kryss vilken typ av verksamhet som bedrivs på anläggningen.
Hållande av djur

Försöksdjur

Kläckeri

Övrigt

Zoobutik

Utställning

Djurpark

Geografiskt läge
Vid nyanmälan ska du också bifoga en karta med anläggningens geografiska läge.
Jag har bifogat en karta

SJV JSB 3.8 2021-03-01 www.jordbruksverket.se

Om ytan där du håller dina djur är 50 hektar eller mer behöver du ange koordinater som visar områdets ytterkanter,
du måste ange minst 3 punkter.
Koordinat 1 X

Koordinat 2 X

Koordinat 3 X

Koordinat 4 X

Koordinat 1 Y

Koordinat 2 Y

Koordinat 3 Y

Koordinat 4 Y

Aktör
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Postnummer och ort

Mobiltelefonnummer

E-post
Webbadress (anges om anläggningen hanterar avelsmaterial)

Postadress

E-post

Internet

Telefon

Jordbruksverket
826 84 SÖDERHAMN

djurregister@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se

Kundtjänst 0771-223 223
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Art, kategori, kapacitet och tillfällig verksamhet
Anka
Avel

Slakt

st.
Tillfällig
verksamhet

Ägg

st.

Hobby

st.

Från månad:

Maxkapacitet

st.

st.

Till månad:

Ev. evenemang:

Duva
Avel

Slakt

st.
Tillfällig
verksamhet

Ägg

st.

Brevduva

st.

Från månad:

Hobby

st.

Maxkapacitet

st.

Till månad:

st.

Ev. evenemang:

Fasan
Avel

Slakt

st.
Tillfällig
verksamhet

Ägg

st.

Utsatt

st.

Hobby

st.
Till månad:

Från månad:

Maxkapacitet

st.

st.

Ev. evenemang:

Gräsand
Slakt

Ägg

st.
Tillfällig
verksamhet

Utsatt

st.

Hobby

st.

Från månad:

Maxkapacitet

st.

st.

Till månad:

Ev. evenemang:

Gås
Avel

Slakt

st.
Tillfällig
verksamhet

Ägg

st.

Hobby

st.

Från månad:

Maxkapacitet

st.

st.

Till månad:

Ev. evenemang:

Höns
Avel

Slakt

st.
Tillfällig
verksamhet

Ägg

st.

Hobby

st.

Från månad:

Övrigt

st.

Maxkapacitet

st.

Till månad:

st.

Ev. evenemang:

Kalkon
Avel

Slakt

Tillfällig
verksamhet

Ägg

st.

st.

Hobby

st.

Maxkapacitet

st.

st.

Till månad:

Från månad:

Ev. evenemang:

Pärlhöns
Avel

Slakt

st.
Tillfällig
verksamhet

Ägg

st.

Hobby

st.

Maxkapacitet

st.

st.

Till månad:

Från månad:

Ev. evenemang:

Rapphöna
Avel

Slakt

st.
Tillfällig
verksamhet

Ägg

st.

Utsatt

st.

Hobby

st.

Till månad:

Från månad:

Maxkapacitet

st.

st.

Ev. evenemang:

Struts
Avel

Slakt

st.
Tillfällig
verksamhet

Ägg

st.

Hobby

st.

Till månad:

Från månad:

Maxkapacitet

st.

st.

Ev. evenemang:

Vaktel
Avel

Slakt

st.
Tillfällig
verksamhet

Ägg

st.

Från månad:

Maxkapacitet

st.

st.

Till månad:

Ev. evenemang:
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Avelsmaterial (kläckägg)
Art (ange vad):

Maxkapacitet

st.

Tillfällig
verksamhet

Från månad:

Till månad:

VÄRPHÖNS (dessa uppgifter anges bara om du har värphöns, 350 st eller fler)
Kategori, kapacitet och tillfällig verksamhet
Ekologisk
produktion

Frigående
inomhus

st.
Tillfällig
verksamhet

Frigående
utomhus

st.

Burhöns

st.

Från månad:

Hägn

st.
Till månad:

Övrigt

Maxkapacitet

st.

st.

st.

Ev. evenemang:

Hus och avdelning
Hus (enbart siffror):

Avdelning (enbart bokstäver):

Hus (enbart siffror):

Avdelning (enbart bokstäver):

Hus (enbart siffror):

Avdelning (enbart bokstäver):

Ägare av verksamheten (om annan än aktören)
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Postnummer och ort

Mobiltelefonnummer

Underskrift
Datum

Underskrift av aktör

Namnförtydligande

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till registret över produktionsplatser för ändamålen stödhantering, kontroll,
statistik, information och för uppföljning, utvärdering, analys, smittspårning, djurskydd och djurhälsa. Uppgifterna behandlas elektroniskt.
Jordbruksverket lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som
följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters
arkivhantering. Kontakta Jordbruksverket om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
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Så fyller du i blanketten
Registrera anläggning – Fjäderfä
Alla uppgifter på blanketten ska fyllas i!
Denna blankett används för arterna Höns, Värphöns(>350), Duva, Fasan, Gräsand, Gås, Kalkon, Pärlhöns, Rapphöns,
Struts och Vaktel. Anmälan om andra arter gör du på blankett JSB3:1
Anmälan
Kryssa i det alternativ som anmälan avser och ange från vilket datum den ska gälla (år, månad, dag). Om du har börjat eller slutat
med en art eller typ av verksamhet kryssar du i rutan för förändring.
När du anmäler en förändring, fyll i blanketten såsom det ska se ut på hela anläggningen framöver och inte bara ändringen. Om
du ska ta över en befintlig anläggning ska du kryssa i förändring.
Har hela anläggningen upphört, kryssa i motsvarande ruta.
Anläggning
Fyll i besöksadress, fastighetsbeteckning för anläggningen och i vilken kommun som anläggningen ligger. Du ska också fylla i hur
många byggnader det finns på anläggningen där du håller djur. Samt på hur stor yta du håller djur, ange i hektar.
Typ av anläggning
Fyll i vilken typ av anläggning du har.
Geografiskt läge
Vid nyanmälan ska du bifoga en karta med anläggningens geografiska läge. Markera på kartan den eller de byggnader på din
anläggning där du håller djur. Kartan ska vara en blockkarta, en fastighetskarta eller en utskrift från en karttjänst.
Om ytan där du håller dina djur är 50 hektar eller mer behöver du ange koordinater som visar områdets ytterkanter, du måste
ange minst 3 punkter. Punkterna består av en X och en Y-koordinat som du hittar på t.ex. en karttjänst som Eniro. Koordinaterna
anges i formatet SWEREF99.
Aktör
Fyll i den person eller det företag som håller djur eller avelsmaterial på anläggningen. Aktören är juridiskt ansvarig för
journalföringen och märkningen. Aktören behöver inte vara ägaren av djuren.
Kategori, kapacitet och tillfällig verksamhet
Fyll i hur många djur per kategori som du planerar att hålla på din anläggning.
Håller du djur för flera ändamål ska du fylla i den kategori som de huvudsakligen används till.
Fyll också i hur många djur du som mest kan ha per art på din anläggning (maxkapacitet).
Om du inte har djur permanent på anläggningen, t.ex. en del av året eller under speciella evenemang ska du kryssa i tillfällig
verksamhet. Fyll ifrån vilken månad och till vilken månad som du har verksamheten, du kan också fylla i ett evenemang. Det
innebär att det bara ska finnas djur på anläggningen för angiven art under den tid du fyller i. Om perioden för tillfällig verksamhet
förändras måste du anmäla det till oss.
Avelsmaterial
Om du hanterar avelsmaterial (kläckägg) på din anläggning ska du fylla i vilken art det gäller. Fyll i hur mycket avelsmaterial du
planerar att hålla på anläggningen och hur mycket avelsmaterial du som mest kan hålla (maxkapacitet). Samt om verksamheten
för avelsmaterial är tillfällig eller inte.
Ägare (gäller bara för värphöns)
Om någon annan än aktören är ägare av verksamheten på anläggningen ska du fylla i det.
Hus och avdelning (gäller bara för Värphöns)
Hus anges med siffror och avdelningar med bokstäver.
Ange de hus du håller djuren i, har du flera hus skriver du siffran 1 på det första, och 2 på nästa hus o.s.v.
Skriv också vilka avdelningar du har i husen, har du flera avdelningar skriver du bokstaven A på den första, och B på nästa
avdelning o.s.v.
Underskrift
Underskrift och namnförtydligande ska fyllas i av aktören, om aktören är ett företag eller organisation ska behörig person skriva
under.

