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Ansökan om anslutning till Frivillig och 
förebyggande salmonellakontroll av 
fjäderfäbesättning eller meddelande om förändring 

 
      Insänds till:  
      pia.gustafsson@svenskfagel.se 
      fax: 036 37 71 71 
 
Ansökan om anslutning av: 
Ny besättning Nytt djurutrymme Kläckeri 
   
   
Anmälan om:   
Driftsförändring   
   
Utarrendering av stall och till vem   
   
 
Djurägare 
Djurägare, namn och adress Person-/organisationsnr/PPN nr 

 
Telefonnummer (även riktnummer) 

   

 
Mobiltelefonnummer 
 

 
Faxnummer (även riktnummer) 
 

Mailadress 
 
 
Djurhållare (om annan än djurägaren) 
Djurhållare, namn och adress 
 

Telefonnummer (även riktnummer) 
 

 
Telefonnummer djurhus 
 

 
Produktionsinriktning (se baksida, v.g. vänd) 
Nuvarande produktion 
 

Nästa planerade insättningsdatum 
 

 
Foder 
Använder icke 
värmebehandlat foder 
foder (helt vete)                       Ja                 
Nej 

Använder 
egen 
produktion: 

Köper från  
leverantör  
(ange vilken):                

 
Vid anslutning 
Enhetens namn 
 

Enhetens namn 
 

Enhetens namn 
 

Enhetens namn 
 

Yta i m2: 
 

Yta i m2: 
 

Yta i m2: 
 

Yta i m2: 
 

Antal djur: 
 

Antal djur: 
 

Antal djur: 
 

Antal djur: 
 

Förslag till kontrollveterinär 
 
Levererande kläckeri 
 

 Slakteri 
 

Datum 
 

Underskrift 
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Produktionsinriktning 
 
Avelsdjur/Uppfödning 
• Grandparents/uppfödning, värphöns 
• Grandparents/uppfödning, slaktkyckling 
• Grandparents/uppfödning, kalkon 
• Parents/uppfödning, värphöns 
• Parents/uppfödning, slaktkyckling 
• Parents/uppfödning, kalkon 
 
Avelsdjur/produktion av kläckägg 
• Grandparents/kläckägg, värphöns 
• Grandparents/kläckägg, slaktkyckling 
• Grandparents/kläckägg, kalkon 
• Parents/kläckägg, värphöns 
• Parents/kläckägg, slaktkyckling 
• Parents/kläckägg, kalkon 
 
Kläckeri 
Produktion av endagarskyckling 
• Parentsdjur, värphöns 
• Parentsdjur, slaktkyckling 
• Parentsdjur, kalkon 
• Produktionsdjur, värphöns 
• Produktionsdjur, slaktkyckling 
• Produktionsdjur, kalkon 
 
Produktionsdjur, uppfödning 
• Uppfödning av unghöns 
 
Produktionsdjur 
• Värphöns 
• Slaktkyckling 
• Storkalkon 
• Minikalkon 
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