ANMELDELSE TIL REGISTRERING AF MAKSIMAL
BELÆGNINGSGRAD FORØGES FRA 33 KG OP TIL 39 KG
LEVENDE VÆGT PR. M² FRIAREAL
Der henvises til lovbekendtgørelse nr.54 af 11. januar 2017 om hold af slagtekyllinger og
bekendtgørelse nr.1047 af 13. august 2018 om hold af slagtekyllinger og
rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger
CHR-nr.:
Ejers fulde navn:
Adresse:
Mobiltlf.nr.:

Arb.tlf.nr.:

Besætningens
adresse:
Kommune:
Hus nr.:

Er ejer tillige bruger/daglig ansvarshavende (sæt X):

Ja

Nej

Hvis nej anføres:
Bruger/ansvarshavendes
navn:
Adresse:
Mobiltlf.nr.:

Arb.tlf.nr.:

Det fremgår af pkt. A i bilaget til bekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 2017, at producenten
skal sikre sig, at der for hvert hus føres et register over følgende oplysninger vedrørende de seneste
tre rotationer af kyllinger. Disse oplysninger skal være bilagt denne anmeldelse, jf. bekendtgørelsens
§ 18, stk.1.
1. Antallet af kyllinger
2. En plan over huset, herunder husets areal og friareal
3. Kyllingernes afstamning eller race, hvis den er bekendt
4. Ved hver kontrol antallet af dødfundne kyllinger, om muligt med angivelse af årsag, samt
antallet af aflivede kyllinger med angivelse af årsag.
5. Den daglige dødelighed og den samlede dødelighed
6. Antal kyllinger, der er tilbage i flokken, når de kyllinger, der skal sælges eller slagtes, er
fjernet
7. Antal kg. leveret kylling, jf. slagteriafregninger
8. Antal kasserede dyr og årsagen hertil
9. Fodertrug og vandforsyning, herunder art og kapacitet
10. Ventilationskapacitet, kølemulighed og temperaturregulering, herunder placering heraf, en
ventilationsplan og nærmere angivelse af luftkvalitetsparametre, f.eks. luftcirkulation,
lufthastighed og temperatur
11. Belysning, herunder beskrivelse af det anvendte lysprogram og lysintensitet
12. Reserve- og alarmsystemer ved el-svigt, herunder tekniske inspektioner af disse
13. Konstaterede svigt af ventilationssystemet og tekniske inspektioner af ventilationssystemet
14. Normalt anvendt gulvtype og strøelse
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Betingelserne i § 7a i lovbekendtgørelse nr.54 af 11. januar 2017 for at forøge den
maksimale belægningsgrad op til 39 kg levende vægt pr. m² er opfyldt (se § 7 a nedenfor):

Ja

Nej

Er betingelserne ikke opfyldt vil belægningsgraden ikke kunne forøges.
Belægningsgraden forøges fra den:

Anmeldelsen skal være indsendt senest 3 uger før forøgelsen.
Der opkræves et gebyr på kr. 729 for registrering af anmeldelsen, jf. § 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr.
1047 af 13. august 2018. Når Veterinærenheden har registreret anmeldelsen vil de fremsende et
kvitteringsbrev for modtagelse og registrering heraf vedlagt en opkrævning på gebyret.

Oplysningerne er afgivet på tro og love,

Dato

Sted

Underskrift

Evt. bruger/ansvarshavendes underskrift
Dato
Sted
Underskrift

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og
adresse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-,
veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og da-tabeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens
Persondatapolitik
Det korrekt udfyldte skema og bilag indsendes til Veterinærenheden i det område, hvor bedriften er
beliggende. Ved mangelfuldt udfyldt skema eller manglende bilag vil anmeldelsen blive returneret til korrekt
udfyldelse, fremskaffelse af eventuelt manglende bilag og genindsendelse.
Regelgrundlag:
Lovbekendtgørelse nr. . 54 af 11. januar 2017
»§ 7 a. Den maksimale belægningsgrad efter § 7 i et hus kan øges op til 39 kg levende vægt pr. m2 friareal, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1) Bedriften drives i overensstemmelse med kravene i denne lovs §§ 4-6 og 8 samt kravene til hold af slagtekyllinger i regler udstedt i medfør af denne lov.
2) Det hus, hvor der ønskes en maksimal belægningsgrad på op til 39 kg levende vægt pr. m2 friareal, er udstyret med ventilationssystemer og om nødvendigt
køle- og varmesystemer, der er udformet og indrettet samt anvendes på en sådan måde, at
a) ammoniakkoncentrationen (NH3) ikke overstiger 20 ppm og kuldioxidkoncentrationen (CO2) ikke overstiger 3.000 ppm målt i kyllingernes hovedhøjde,
b) indendørstemperaturen højst er 3° C højere end udendørstemperaturen, når udendørstemperaturen er over 30° C i skyggen, og
c) den gennemsnitlige relative luftfugtighed målt indenfor i huset i 48 timer ikke overstiger 70 pct., når udendørstemperaturen er under 10° C.

Endvidere skal bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 2018 om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger
overholdes.
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