Djurräkning den 13 juni 2002
Person-/organisationsnr

Id. nr

Telefonnr 1

Telefonnr 2

Statistikenheten, 020-26 10 86
Skyldighet att lämna uppgifter till djurräkningen gäller
enligt lagen om officiell statstik SFS 2001:99, förordningen
SFS 2001:100 och SJV:s föreskrifter SJVFS 2002:36.
Uppgifterna som lämnas är sekretessskyddade enligt 9 kap
4 § sekretesslagen SFS 1980:100.

Övriga företagare

Fyll i blanketten och skicka den så att den är Jordbruksverket
tillhanda senast den 20 juni 2002.

ÄNDRING AV UPPGIFTER

SVIN

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

Antal
galtar

Avelssvin
50 kg och
däröver

suggor, första gången dräktiga (gyltor)
övriga betäckta suggor

Om djur saknas, sätt kryss i rutan
ännu ej betäckta gyltor (gyltämnen)

NÖTKREATUR
Kor

Antal

110 kg och däröver

huvudsakligen för uppfödning
av kalvar (am- och dikor)

Kvigor
till liv

Slaktsvin1)

2 år och äldre

Svin 20 - 49 kg 1)

2 år och äldre

Smågrisar under 20 kg (inkl. diande)

mellan 1 och 2 år

Summa svin
1)

Tjurar

80 - 109 kg
50 - 79 kg

mellan 1 och 2 år

Kvigor
till slakt

övriga suggor

för mjölkproduktion
(även sinkor och utslagskor)

2 år och äldre

Om besättningen t. ex. på grund av uppehåll mellan omgångarna
tillfälligtvis är mindre än normalt den 13 juni, ange nedan även
antalet slaktsvin i en normal uppfödningsomgång.

mellan 1 och 2 år
Slaktsvin, normal uppfödningsomgång
Stutar

2 år och äldre

HÖNS OCH KYCKLINGAR

Antal

mellan 1 och 2 år
Höns, 20 veckor eller äldre
kvigkalvar
Kalvar
under 1 år

Kycklingar avsedda för äggproduktion

tjur- och stutkalvar
Slaktkycklingar 2)
kalvar till slakt
Summa höns och kycklingar
Summa nötkreatur

FÅR

2)

Antal

Om besättningen t.ex. på grund av uppehåll mellan omgångar
tillfälligtsvis är mindre än normalt den 13 juni, ange nedan även
antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång.

Tackor födda 2001 och tidigare
SJV E19.1 2002-05

Slaktkycklingar, normal uppfödningsomgång
Baggar födda 2001 och tidigare
Namn och telefonnummer
Lamm
Summa får
Id. nr

Kod

Ändring av företagsuppgifter

Övriga företagare (brukare) i företaget
Person-/organisationsnummer

Namn

Ny förstebrukare

Ändrad adress/telefonnummer
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Faxnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Överlåtelse
Företaget har överlåtits till:
Namn och adress

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Nedläggning
Företaget är nedlagt och bedriver inte längre någon form av jordbruksverksamhet

Övriga upplysningar

KOPIA
Djurräkning den 13 juni 2002
Statistikenheten, 020-26 10 86
Skyldighet att lämna uppgifter till djurräkningen gäller
enligt lagen om officiell statstik SFS 2001:99, förordningen
SFS 2001:100 och SJV:s föreskrifter SJVFS 2002:36.
Uppgifterna som lämnas är sekretessskyddade enligt 9 kap
4 § sekretesslagen SFS 1980:100.
Fyll i blanketten och skicka den så att den är Jordbruksverket
tillhanda senast den 20 juni 2002.

ÄNDRING AV UPPGIFTER

SVIN

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

galtar

Avelssvin
50 kg och
däröver

Om djur saknas, sätt kryss i rutan
Antal

P

Slaktsvin1)

2 år och äldre

Tjurar

2 år och äldre

O

mellan 1 och 2 år

80 - 109 kg
50 - 79 kg

Svin 20 - 49 kg 1)

K

2 år och äldre

övriga suggor
110 kg och däröver

mellan 1 och 2 år

Kvigor
till slakt

övriga betäckta suggor

IA

för mjölkproduktion
(även sinkor och utslagskor)
huvudsakligen för uppfödning
av kalvar (am- och dikor)

Kvigor
till liv

suggor, första gången dräktiga (gyltor)

ännu ej betäckta gyltor (gyltämnen)

NÖTKREATUR
Kor

Antal

Smågrisar under 20 kg (inkl. diande)
Summa svin
1)

Om besättningen t. ex. på grund av uppehåll mellan omgångarna
tillfälligtvis är mindre än normalt den 13 juni, ange nedan även
antalet slaktsvin i en normal uppfödningsomgång.

mellan 1 och 2 år
Slaktsvin, normal uppfödningsomgång
Stutar

2 år och äldre

HÖNS OCH KYCKLINGAR

Antal

mellan 1 och 2 år
Höns, 20 veckor eller äldre
kvigkalvar
Kalvar
under 1 år

Kycklingar avsedda för äggproduktion

tjur- och stutkalvar
Slaktkycklingar 2)
kalvar till slakt
Summa höns och kycklingar
Summa nötkreatur

FÅR

SJV E19.1 2002-05

Tackor födda 2001 och tidigare

2)

Antal

Om besättningen t.ex. på grund av uppehåll mellan omgångar
tillfälligtsvis är mindre än normalt den 13 juni, ange nedan även
antalet slaktkycklingar i en normal uppfödningsomgång.

Slaktkycklingar, normal uppfödningsomgång

Baggar födda 2001 och tidigare
Namn och telefonnummer
Lamm
Summa får

