Kontrollprogrammet Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur

Ansökan om anslutning vintersäsongen 2022/2023
Djurägaruppgifter
…………………………………………………
Person-/organisationsnummer

SE……………………………………………………………….
Produktionsplatsnummer. Ange samtliga SEnummer som tillhör besättningen

………………………………………………….
Djurägare

…………………………………………………………
Fastighetbeteckning

…………………………………………………
Adress

………………………………………………………..
Telefon djurägare

………………………………………………….
Postnummer och postadress

…………………………………………
Mobiltelefon djurägare

………………………………………………….
E-postadress

………………………………………..
Län

………………………………………………….
Djurhållare (om annan än djurägare)

…………………………………………
Telefon alt. Mobiltelefon djurhållare

Djuruppgifter
Antal nötkreatur som avses hållas som utegångsdjur utan ligghall under vintern 2022/2023:
Antal vuxna djur ≥2 år gamla: ……………………
Antal ungdjur <2 år gamla: ………………………
Antal grupper utegångsdjuren skall hållas i: ………………………
Antal nötkreatur som hålls på annat sätt vintertid: ………………………….
Var besättningen ansluten till kontrollprogrammet under vintern 2021/2022?

 ja

 nej

Till denna ansökan bifogas (KRYSSA I):
 Ifylld djurägarförsäkran.
 Åtgärdsplan för att hålla djuren fria från lusangrepp under vintersäsongen utformad i samråd
med och undertecknad av veterinär.
 Kartmaterial där samtliga vinterskiften finns markerade. Märk med SE-nummer och fastighetsbeteckning.
 Intyg från länsstyrelsen avseende djurskyddet i besättningen.
Undertecknad har tagit del av angivna villkor i ansökan och är införstådd med de krav som ställs
inom programmet. (Se Plan och Riktlinjer och Instruktion för bedömning av parametrar vid det
årliga kontrollbesöket).
Vid underskrift accepteras behandling av personuppgifter (Dataskyddsförordningen (GDPR): Genom att
underteckna ansökan godkänner du att personuppgifter som lämnas i ansökan registreras och lagras i Gård &
Djurhälsans datasystem. Uppgifterna behandlas av Gård & Djurhälsan för administration och andra åtgärder som
behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift
samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och undertecknad
begäran få information om vilka personuppgifter om dig som registrerats. Gård & Djurhälsan är skyldig att
omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

……………………………………………………
Underskrift djurägare/ djurhållare
……………………………………………………
Namnförtydligande

……………………………………………
Datum

Ifyllt formulär insändes till:
Gård & Djurhälsan, Klustervägen 11, 58576 Vreta Kloster.
Ofullständiga anmälningar beaktas inte utan kommer att returneras till avsändaren för komplettering.
För att kunna garantera handläggning av din anmälan innan kravet på ligghall börjar gälla för
säsongen, måste den vara Gård & Djurhälsan tillhanda senast 2022-09-15.
Extra avgift tillkommer på säsongsavgiften vid anmälan fr.o.m. 16 september 2022.
Undrar du över något eller behöver assistans i ifyllandet av blanketterna kan du kontakta:
Ulrika Andersson
Administratör
telefon: 013 – 24 48 45
ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se

Erika Geijer
Djurhälsoveterinär
mobiltelefon: 0702 – 950 448
erika.geijer@gardochdjurhalsan.se

