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ANMÄLAN
om djurproduktion till kontrollsystemet för ekologisk produktion

Kompletteringsblankett 1d

NTM-centralens anteckningar
Datum

Dnr

Blanketten fylls i tydligt med textade bokstäver eller på maskin och returneras till NTM-centralen. Den inlämnas tillsammans med ekokontrollblankett 1,
ifall denna inte sänts in tidigare.
1.
Aktörens namn
Ekoregistersignum (etablerade aktörer)
UPPGIFTER OM
AKTÖRENS
Gårdssignum
NTM-central

2.
LÄGENHETSDELAR MED
ANIMALIEPRODUKTION I
AKTÖRENS
BESITTNING

3.
GÅRDENS DJUR

Lägenhetens namn
eller namnet på del av
lägenheten
Huvudlägenhet

RN:r

By och kommun

Besittningsgrund
ägare
innehavare
arrendator
ägare
innehavare
arrendator
ägare
innehavare
arrendator
ägare
innehavare
arrendator

Djurslag
Mjölkko
Diko
Kviga
Avelstjur
Köttnöt
Nötkreatur under 8 mån.
Häst
Ponny
Sugga, gylta
Galt
Gödsvin*
Tacka
Bagge
Lamm < 6 mån.
Honget
Bock
Killing < 6 mån.
Värphöna
Broilermoder
Broiler, unghöna*
Kalkon*
Gås*
Anka*
Bikupor
Annat, vad?
Annat, vad?

* Per djurplats och år
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Djur som skall omläggas till
ekologisk produktion (antal)

Odlingssätt på
lägenheten eller del av
lägenheten
ekologiskt
konventionellt
ekologiskt
konventionellt
ekologiskt
konventionellt
ekologiskt
konventionellt

Permanent konventionella djur (antal)
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4.
GÅRDENS
PRODUKTIONSINRIKTNINGAR,
-SÄTT OCH
SÄSONG

Konventionell

Ekologisk

Året om produktion

Säsongbetonad
produktion
Sommar
Vinter

Mjölk
Nötkött
Griskött
Grisar
Fjäderfäkött
Ägg
Fårkött
Honung
Annat, vad?
Annat, vad?

5.
AKTÖRENS
UNDERSKRIFT

Tid och plats

Aktörens underskrift

6.
BILAGOR

Bilagor till ansökan:
Planritning över produktionsbyggnaden
Beskrivning av och planritning över rastgårdar och rasthagar
Utredning om sådana betesmarker som inte utgör en del av växtföljdsplanen
Avtal om spridning av överskottsstallgödsel har ingåtts med en annan gård eller ett annat företag/andra gårdar eller företag
som omfattas av övervakningssystemet (vid behov)
Plan för skötseln av djuren
Blankett för ansökan om tillstånd (vid behov)
Utredning om bigårdarnas placering samt om platserna för hållande av bikupor (bara i fråga om bin)
Bedömning av föroreningskällor utanför gården (bara i fråga om bin)
Något annat, vad?

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE
Ekokontrollblankett 1 d; djurproduktion
3. GÅRDENS DJUR
Uppgifterna skall lämnas enligt djurslag och med hänsyn till åldersgrupp enligt indelningen på ansökningsblanketten.
Kvigor för mjölkproduktion eller dikoproduktion antecknas som kvigor medan kvigor för köttproduktion antecknas som köttnöt.
Beträffande gödsvin anges det genomsnittliga antalet djurplatser per år.
Slaktkycklingarna (broiler) räknas enligt det genomsnittliga antalet djurplatser.
I fråga om övriga fjäderfän, t.ex. kalkoner, gäss, ankor och änder, anges det genomsnittliga antalet djurplatser.
Som grund för räkning av antalet pälsdjur används antalet avelshonor.
4. GÅRDENS PRODUKTIONSINRIKTNINGAR
Produktionssättet för de produkter som gården producerar (konventionellt/ekologiskt) antecknas. Dessutom anges om produktionen
sker året om eller är säsongbetonad och sker under antingen sommaren eller vintern.
6. BILAGOR
I anmälan nämnda bilagor är obligatoriska.
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