REGISTRERA ANLÄGGNING

Djurregisterenheten

Anmälan skickas till:

Använd gärna Jordbruksverkets e-tjänst "Registrera
anläggning" för att göra en nyanmälan eller anmäla
förändringar på din anläggning. Information om hur
du fyller i blanketten finns på sidan 3–4.
För anmälan om fjäderfän och värphöns, använd
blankett JSB3.8.

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

Bi/humlor

Zoobutik

Djurpark

Utställning

Avelsmaterial

Kläckeri

Försöksdjur

Övrigt, ange vad:

Geografiskt läge
Vid nyanmälan ska du också bifoga en karta med anläggningens geografiska läge.
Jag har bifogat en karta
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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
Jordbruksverket
826 84 SÖDERHAMN

E-post
djurregister@jordbruksverket.se

Internet
www.jordbruksverket.se

Telefon
Kundtjänst 0771-223 223

Art, kategori, kapacitet och tillfällig verksamhet
Får

Hobby
Tillfällig
verksamhet

Kött

Mjölk

Skinn/päls

Kött, växande

Till månad:

Från månad:

Mjölk, rekrytering

Maxkapacitet

Ev. evenemang:

Get
Hobby

Tillfällig
verksamhet

Kött

Mjölk

Skinn/päls

Kött, växande

Till månad:

Från månad:

Mjölk, rekrytering

Maxkapacitet

Ev. evenemang:

Nöt
Mjölk

Tillfällig
verksamhet

Mjölk, rekrytering

Kött

Kött, växande

Hobby

Till månad:

Från månad:

Övrigt

Maxkapacitet

Ev. evenemang:

Häst
Ridhäst

Tillfällig
verksamhet

Travhäst

Övrigt

Maxkapacitet

Till månad:

Från månad:

Ev. evenemang:

Gris
Avel, suggor

Avel, gyltor

Hondjur, suggpool nav

Tillfällig
verksamhet

Smågrisar

Hondjur, suggpool, satellit

Slaktgrisar

Suggor för slaktgrisproduktion

Till månad:

Från månad:

Hushållsgris

Minigris
Maxkapacitet

Ev. evenemang:

Annat (ange vad, se artlista på sidan 4):
Vuxna

Tillfällig
verksamhet

Växande

Maxkapacitet

Till månad:

Från månad:

Ev. evenemang:

Avelsmaterial
Art (ange vad, se artlista på sidan 4):
Avel, ägg

Avel, embryo

Avel, sperma

Maxkapacitet

Avel, sperma

Maxkapacitet

Avel, sperma

Maxkapacitet

Art (ange vad, se artlista på sidan 4):
Avel, ägg

Avel, embryo

Art (ange vad, se artlista på sidan 4):
Avel, ägg

Avel, embryo

Tillfällig verksamhet

Från månad:

Till månad:

Ev. evenemang:

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.

Så fyller du i blanketten
Registrera anläggning
Alla uppgifter på blanketten ska fyllas i!
OBS! Anmälan om Höns, Värphöns(>350), Duva, Fasan, Gräsand, Gås, Kalkon, Pärlhöns, Rapphöns, Struts och Vaktel gör du på
blankett JSB3:8
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 och om du också ska ta över djuren som finns på platsen så ska du också kryssa i
det.
Har hela anläggningen har 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 eller hanterar avelsmaterial. En byggnad är där djur finns instängda eller kan söka
skydd. Om anläggningen inte har några byggnader som t.ex. ett bete, skriver du 0.
Fyll också i på hur stor yta du håller djur eller avelsmaterial, 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 eller avelsmaterial, markera den byggnad där dina djur huvudsakligen hålls under vinterhalvåret.
Om anläggningen enbart består av ett bete kan du göra en markering i mitten av anläggningen på kartan. 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.
Aktör
Fyll i den person eller det företag som håller djur eller avelsmaterial på anläggningen. Den personen eller företaget har ansvaret för djuren
med journalföring och märkning m.m. Ansvaret gäller oavsett om aktören äger djuren eller ej.
Art
Fyll i vilka arter av levande djur som finns på anläggningen. Har du arter som inte har ett fält fyller du istället i övrigt och anger vilka. Lista
över arter finns på sida 4.
Ange arten så specifikt som möjligt.
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 på din anläggning ska du fylla i vilken art och typ av avelsmaterial du har (ägg, embryo eller sperma). Fyll i
hur mycket avelsmaterial du planerar att hålla på anläggningen per kategori och hur mycket avelsmaterial du som mest kan hålla
(maxkapacitet).
Underskrift
Underskrift och namnförtydligande ska fyllas i av aktören, om aktören är ett företag eller organisation ska behörig person skriva under.

Artlista
Addaxantilop
Afrikansk vildhund
Afrikanskt flodsvin
Alaotralemur
Alexanderparakit
Alligator
Alpacka
Alpsentbock
Amurleopard
Amurtiger
Apa
Asiatisk klolös utter
Asiatisk vildhund
Asiatiskt lejon
Axishjort
Berglori
Berguv
Besoarantilop
Björn
Blågul ara
Blåhuvad papegoja
Blåpannad amazon
Bläsbock
Bomullshuvudtamarin
Bongoantilop
Borneoorangutang
Brunbjörn
Chinchilla
Davidshjort
Degus
Delfin
Dhole
Dovhjort
Drill
Dromedar
Dvärgflodhäst
Dvärghamster
Dvärgpapegoja
Dvärgsilkesapa
Dödskalleapa
Elandantilop
Elefant
EMU
Falk
Fischers dvärgpapegoja
Fiskarkatt
Fjällräv
Flygande ekorre
Fossa
Gemsbock

Gepard
Gerbil
Gibbonapa
Giraff
Gnu
Goeldisapa
Goffinkakadua
Gorilla
Gouldsamadin
Grå Jako
Grön markatta
Grönkindad parakit
Guanaco
Guereza
Gulbröstad kapucin
Guldhamster
Gulnackad amazon
Gulnackad dvärgara
Gulpannad amazon
Gultofsad kakadua
Gultofskakadua
Gyllenhuvad lejontamarin
Hamster
Harrisvråk
Hermelin
Humboldtpingvin
Hund
Hyena
Häst
Iller
Irakisk Bulbul
Jaguar
Jak
Japansk makak
Järv
Jättehavsörn
Jätteutter
Kalifornisk tofsvaktel
Kamel
Kanariefågel
Kanin
Kapybara
Kashmire bulbul
Katt
Kejsartamarin
Knubbsäl
Knölgås
Kookaburra
Korp
Kragbjörn

Kulan
Kärrsköldpadda
Lama
Lappuggla
Lechwevattenbock
Lejon
Lejontamarin
Leopard
Lodjur
Låglandstapir
Malisens bulbul
Mantelbabian
Manvarg
Mara
Marknäshornfågel
Marsvin
Mink
Mufflonfår
Mula
Mulåsna
Munkparakit
Muntjak
Mus
Myskoxe
Mösskapucin
Nandu
Nilvattenbock
Noshörning
Ntymfkakadua
Nymfparakit
Näsbjörn
Papegoja
Präriebjörn
Påfågel
Regnbågslori
Ren
Ringsvanslemur
Rysk vintervit dvärghamster
Råtta
Räv
Röd panda
Rödbukad lemur
Rödhalsad vallaby
Rödhuvad dvärgpapegoja
Sabelantilop
Sandkatt
Savannbuffel
Schimpans
Sebramangust
Sibirisk tiger

Sissel
Sjöbjörn
Skogshund
Skogsvildren
Snöleopard
Soldatara
Struts
Större flamingo
Sumatraorangutang
Sumatratiger
Surikat
Svart sulawesimakak
Svarthövdad spindelapa
Svartvit vari
Sydlig tamandua
Sydlig trubbnoshörning
Takin
Tapir
Tiger
Trana
Trädleopard
Tvåfärgad tamarin
Undulat
Utter
Vallaby
Varg
Watussi
Vikunja
Vildkatt
Vildsvin
Visayavårtsvin
Visent
Vit silkesapa
Vit stork
Vithandad gibbon
Vithövdad saki
Vitkindad gibbon
Vitpannad papegoja
Vitörad silkesapa
Västlig grå jättekänguru
Zebra
Zebrafink
Zedonk
Zonkey
Åsna
Ädelpapegoja
Älg
Östlig bongo

