Djurräkning den 5 juni 2008
Id. nr

Statistikenheten, 020-26 10 86
Skyldighet att lämna uppgifter till djurräkningen gäller
enligt lagen om officiell statistik SFS 2001:99, förordningen
SFS 2001:100 och Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS
2008:20.
Uppgifterna som lämnas är sekretesskyddade enligt 9 kap
4 § sekretesslagen SFS 1980:100.
Fyll i blanketten och skicka den så att den är Jordbruksverket
tillhanda senast den 18 juni 2008.

Uppgifter ska avse förhållandena den 5 juni 2008

Det fanns inga nötkreatur, svin, får, höns eller kycklingar på företaget den 5 juni 2008

1. PRODUKTIONSPLATSNUMMER (PPN) FÖR
NÖTKREATUR

ÄNDRING AV FÖRTRYCKTA UPPGIFTER

Ange jordbruksföretagets PPN nedan. Om förtryckta PPN inte stämmer,
stryk och fyll i det eller de rätta. Vi behöver PPN för att kunna hämta
uppgifter om antal nötkreatur från CDB.

SE

SE

SE

SE

2. SVIN

Antal

Om de förtryckta uppgifterna inte stämmer, eller om förhållandena på något sätt förändrats (t.ex. nedläggning eller överlåtelse
av företaget), var vänlig skriv ändringar på blankettens baksida.

3. FÅR

Antal

1

Avelssvin
50 kg och Galtar
däröver
(ej inhyrda
Suggor, första gången dräktiga (gyltor)
från pool
eller
suggring) Övriga betäckta suggor
Ännu ej betäckta gyltor (gyltämnen)

Tackor
Baggar
Lamm
Summa får

Övriga suggor

4. HÖNS OCH KYCKLINGAR

Antal

110 kg och däröver

SJV E19.16 2008-03

18 000.

Slaktsvin 2

Höns, 20 veckor eller äldre
80 - 109 kg
Kycklingar avsedda för äggproduktion
50 - 79 kg
Slaktkycklingar 3

Svin 20 - 49 kg
Summa höns och kycklingar
Smågrisar under 20 kg (inkl. diande) 1
Summa svin
1) I uppfödningssystem med pooler eller ringar och satellitbesättningar
ska poolerna och ringarna redovisa antalet suggor och satellitbesättningarna redovisa antalet smågrisar.
2) Om besättningen t. ex. på grund av uppehåll mellan omgångarna
tillfälligtvis är mindre än normalt den 5 juni, ange nedan även
antalet slaktsvin i en normal uppfödningsomgång.

3)

Om besättningen t.ex. på grund av uppehåll mellan omgångar
tillfälligtsvis är mindre än normalt den 5 juni, ange nedan även
antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång.

Slaktkycklingar, normal uppfödningsomgång

Normal uppfödningsomgång av svin
och slaktsvin (20 kg och däröver)

Användarnamn

Lösenord

För Jordbruksverkets noteringar

5. UPPGIFTER OM JORDBRUKSFÖRETAGET (stryk och ändra
där fel finns)

a

b

c

d

e

5.1 Uppgifter om företagaren (den person som har ekonomiskt och juridiskt huvudansvar för jordbruksföretaget), jordbruksföretaget och kontaktpersonen
Företagare/jordbruksföretag
Person-/organisationsnr
Kontaktperson
Adress
Postadress
Telefonnr 1
Telefonnr 2
E-postadress

5.2 Uppgifter om övriga personer som har ekonomiskt och/eller juridiskt ansvar för jordbruksföretaget 4
Personnr

Namn

4) Ange här alla personer med ekonomiskt och/eller juridiskt ansvar för jordbruksföretaget vars personnummer kan förekomma i
något av Jordbruksverkets administrativa register (tex CDB, produktionsplatsregister). Stryk även de personer som inte längre
är aktuella på jordbruksföretaget.

5.3 Om hela jordbruksföretaget har överlåtits eller utarrenderats, ange till vem
Namn
Adress
Postadress
Person-/organisationsnr
Telefonnr

5.5 Övriga upplysningar

5.4 Om jordbruksföretaget är nedlagt
Var företaget nedlagt före den 5 juni 2008?
Id. nr

6. UNDERSKRIFT
Datum och namnteckning

Ja

