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Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601
E-post: kansliet@amhm.ax
Hemsida: www.amhm.ax

ANSÖKAN OM MILJÖGRANSKNING AV 
DJURHÅLLANDE VERKSAMHET

D
ia

Handlingar riktas till myndigheten, ej till enskild handläggare.

DJURHÅLLANDE VERKSAMHET

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET AV ANSÖKAN FÖR DJURHÅLLANDE VERKSAMHET 

För att förtydliga och precisera uppgifter gällande husdjursnäring bör djurhållare beskriva verksamheten 
genom att fylla i och returnera denna blankett.

Därefter bedömer tillsynsmyndigheten på basen av anmälan om verksamheten är granskningspliktig eller 
tillståndspliktig enligt landskapsförordningen (2008:130) om miljöskydd. 

Djurhållande verksamhet som är avsedd för minst 30 men högst 150 djurenheter är granskningspliktig och 
djurhållande verksamhet som är avsedd för flera än 150 djurenheter är tillståndspliktig. Begreppet djurenhet 
definieras i 6 § vattenförordningen (1996:77) för landskapet Åland. Gransknings- och tillståndsplikten 
baseras på djurstallets dimensionering och normala djurbesättning, inte på det antal djur som för tillfället 
hålls i djurstallet. 

Också  djurhållare som erhållit denna blankett och vars djurbesättning understiger gransknings- och 
å åtillståndsplikt ombeds att i tillräcklig omfattning fylla i och returnera blanketten så att tillsynsmyndigheten kan 

anteckna att djurhållarens adressuppgifter är riktiga och att det aktuella djurstallet inte har gransknings- eller 
tillståndsplikt. 

Dessa instruktioner, som uppgjorts för att underlätta ansökan av gårdar med husdjur, har mellanrubriker 
som överensstämmer med den egentliga ansökningsblanketten. Denna bilaga används för att besvara punkt 
3 (beskrivning av verksamheten) i den egentliga ansökningsblanketten. Om inte alla uppgifter ryms i 
utrymmena i den egentliga blanketten eller denna bilaga bör tilläggsbilagor användas. Läs även omsorgsfullt 
de allmänna instruktionerna som finns på baksidan av den egentliga ansökningsblanketten.p g g g

Den anmälningsskyldiges namn eller företag:

Adress:

Den 

Personsignum / FO-nummer / Lägenhetssignum:

E-post:

Postnummer:

Telefonnr:

Postadress:anmälnings-
skyldige

Fax:

Kontaktperson:

Mobiltelefonnummer:

Uppge era grunduppgifter i alla bilagor som hör till ansökan. Ifall ni har flera enheter där det idkas husdjurs-
produktion utanför den huvudsakliga lägenheten, bör dessa enheters uppgifter ansökas skilt för sig med egna 
blanketter. 

p



Uppge platsen för verksamheten så att den kan lokaliseras. Till ansökan bifogas en situationsplan och en 
kopia av grundkartan 1:20 000 på vilken lägenhetens produktionsenheter klart utmärkts t.ex. med färger. Det 
ursprungliga kartbladets nummer bör framgå ur kopian. Om möjligt uppge djurstallets koordinatuppgifter. Ifall 
det på lägenheten finns flera djurstallar anges den huvudsakliga verksamhetens koordinater. Koordinaterna 
kan även lämnas för att ifyllas av tillsynsmyndigheten. 

Postnummer:

Besöksadress:

Postadress:Plats för 
verksam-

heten
Koordinater:

Platsen finns utmärkt på situationsplanen 
och/eller medföljande grundkarta. Bilaga nr:

Grund för miljöprövning

Miljöprövning gäller för de tillståndspliktiga verksamheter som finns uppräknade i landskapsförordningen
om miljöskydd (ÅFS 130/2008). Djurhållning är tillståndspliktig verksamhet ifall djurens antal i djurstall, 
omräknat i djurenheter, överskrider det i ifrågavarande förordning nämnda antal. Alla produktionsdjur på 
lägenheten ska beaktas. Tröskeln för tillstånd kan således överskridas fastän den i förordningen nämnda 
djurarten inte ensam överskrider det i förordningen nämnda antalet. 

Utdrag ur ÅFS 130/2008 om anmälningsplikt:

- Djurhållande verksamhet med minst 150 djurenheter som avses i bestämmelser som utfärdats med stöd av  
vattenlagen 1996:61 (se § 6 vattenförordningen 1996:77). Kräver tillstånd.

å- Anläggning för djurhållning av fjäderfä eller svin, vilken förfogar över mer än 40.000 platser för fjäderfä.
Kräver tillstånd. 

- Djurhållande verksamhet med minst 30 djurenheter som avses i bestämmelser som utfärdats med stöd av 
vattenlagen 1996:61 (se § 6 vattenförordningen 1996:77). Kräver granskning.

- Pälsdjursfarm för minst 250 avelshonor av mink eller iller eller för minst 50 avelshonor av räv eller sjubb 
eller för minst 50 avelshonor av andra pälsdjur eller annan pälsdjursfarm som med avseende på 
t ll öd l d kti ll iljö å k t äl dj f fö 250 l h i k K ästallgödselproduktion eller miljöpåverkan motsvarar en pälsdjursfarm för 250 avelshonor av mink. Kräver 

granskning.

Enligt vattenförordningen för landskapet Åland 28.11.1996/77 § 6 avses med en djurenhet:

Djurslag Antal

Mjölkkor 1 
Dikor 2 
Kvigor, nötkött eller avelstjurar över 8 mån. 2,5 
Ungboskap under 8 mån. 5,5 
Sugga med grisar 2 
Gödsvin, avelssvin eller sinsuggor 7
Hästar 2 
Ponnyer 2 5Ponnyer 2,5
Getter eller hongetter med killingar 5,5 
Får eller tackor med lamm 9 
Värphöns över 6 mån. 90 
Broilers eller unghöns 350 



Uppgifter om verksamhet, produktion och råämnen samt miljöskyddsåtgärder 

Redogör för när djurstallet är byggt eller när det senast har utvidgats eller grundrenoverats. Ifall flera 
grundrenoveringar eller utvidgningar har utförts, beskriv de som senast utförts:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Uppge gårdens maximala antal djurplatser för varje enskild artUppge gårdens maximala antal djurplatser för varje enskild art

Djurslag                                                                             Antal

Mjölkkor __________

Dikor __________

Kvigor, över 8 mån. __________ g __________

Nötköttdjur, över 8 mån. __________

Avelstjurar, över 8 mån. __________

Ungboskap, under 8 mån. __________

Sugga med grisar __________

Gödsvin __________

Avelssvin __________

Sinsuggor __________

Hästar __________

Ponnyer __________

Getter eller hongetter med killingar __________

Får eller tackor med lamm __________

Värphöns, över 6 mån. __________

Kalkoner __________

Broilers eller unghöns __________

Avelshonor av mink __________

Avelshonor av iller __________

Avelshonor av räv __________

Avelshonor av sjubb __________

Avelshonor av andra pälsdjur __________

Övriga pälsdjur i pälsdjursfarm __________

Andra, vad?____________________________________ __________



Redogörelse över annan verksamhet på gården som hänför sig till djurstallet (uppge verksamhetens 
innehavare om det är en annan än sökanden), ss. gårdsslakteri, ysteri, grönsaksskaleri e.dyl. Bifoga vid 
behov tilläggsutredningar som bilaga.

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Behandling och lagring av gödsel

Ange antal djur och djurart vars gödsel behandlas enligt nedannämnda gödselbehandlingsmetod: 

Metod                                                                                                        Antal djur och djurart

Flytgödselmetoden _____________________ 

Torrgödselmetoden (urinet separerat) _____________________ 

Torrgödselmetoden (urin sugs upp i strö) _____________________ 

På ströbädd _____________________

Annan gödselbehandlingsmetod:________________________________ _____________________

Uppgifter om gödselbehållare 

Som total gödselbehållarvolym räknas volymen hos de egentliga behållarna, flytgödselrännorna samt delar i 
eventuell gemensam gödselstad. Dessutom ska uppges vilket material behållarna är tillverkade av samt om 
behållarna är täckta. 

Flytgödselbehållarens volym

Flytgödselbehållarnas samt 
-rännornas gemensamma volym

Volym 
(m3) 

Areal 
(m2) 

Otäckt 
(kryss) 

Täckt 
(%) Byggnadsmaterial

Annan behållarvolym

Urinbehållarnas volym 

Torrgödselstadens areal
Kantens höjd:________cm 

Torrgödselstadens volym 

Det täta komposteringsunderlagets areal  

Ströbäddarnas areal 

Ströbäddarnas totala volym



Upplagringsplats för förbrukad ströbädd:

_____________________________________________________________________________________

Annan gödselbehållare:

_______________________________________________________________________________________

Del av gemensam gödselstad:

_______________________________________________________________________________________

Antal tömningar / år:__________________g __________________

Annan gödselbehandling

Redogörelse över gödselförsäljning, kompostering, separering och/eller luftning av gödsel samt lagring i 
stuka. Om gödsel lagras i stuka uppges mängd (m3), antal stukor och lagringstider samt sätten för hur stukan 
har uppförts och täckts. Anmälningar om avvikelser från den fordrade lagringsvolymen av boskapsgödsel som 
eventuellt gjorts till tillsynsmyndigheten skall uppges. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Betesgång

Redogör för hur ofta samt vilka djur som går på bete (djurart och antal) samt uppge den årliga betesperiodens 
längd. För mjölkkor ska också uppges om djuren under betesperioden hålls utom- eller inomhus under natten. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Rastningsfållor / utomhusfållor

Redogör för antal djur enligt djurart i fålla. Fållans areal, underlagsmaterial och kanter. Hur lång tid per år är 
fållan i användning. Uppgifter om utfodringsplatserna i fållan; areal, underlagsmaterial, täckning. Transport 
och lagring av gödsel från fållan samt uppsamling av urin och regnvatten. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Tvätt- och sanitetsvatten från mjölkrummet och djurstallet

Kryssa för vart avloppsvatten från mjölkrummet samt övrigt tvätt- och sanitetsvatten från djurstallet 
avleds. Uppge skilt volymen för eventuell sluten behållare eller antal och sammanlagd nyttovolym hos 
slambrunnar. Tilläggsuppgifter om avloppsvattenbehandlingslösningar s.s. markbädd eller infiltrering i 
mark kan beskrivas och bifogas som en skild bilaga. 

Avloppsvatten från 
mjölkrummet 

Övrigt tvättvatten 
från djurstallet

Djurstallets 
sanitetsvatten

Till en urin- / flytgödselbehållare

Till en sluten behållare, volym

Till en markbädd

m3 m3 m3

Till en markbädd

Till ett reningsverk, typ:

Till slambrunnar, antal

Annanstans, vart?:

st st st

Lagring av ensilagefoder 

Kryssa för ensilagefodrets skördesätt och lagringsplats samt redogör för hur pressaft tillvaratas från 
fasta lager och stukor Uppge även vilket underlagsmaterial ni använder i stukanfasta lager och stukor. Uppge även vilket underlagsmaterial ni använder i stukan. 

Färskt Förtorkat

Torn

Plansilo

St kStuka

Rundbal

Annat lagringssätt, vilket?:

Hur avleds pressaft från fasta lager:

______________________________________________________________________________________

Ensilageforderstukans underlagsmaterial:

______________________________________________________________________________________

Hur tillvaratas pressaft från stukor:

______________________________________________________________________________________



Egen åkermark Arrenderad åker Avtalsåkerha ha ha

Spridning av gödsel, urin, pressaft o dyl. på åkrar eller annan användning

Uppge den åkerareal som står till förfogande för spridningen. Avtalsåker innebär åker som är i annans 
besittning men som kan användas för gödselspridning. 

g

varav torvmark varav torvmark varav torvmark haha ha

Befinner sig gårdens åkrar, på vilka gödsel sprids, på tillrinningsområdet för vattentäkt eller i närheten av 
hushållsvattenbrunnar?

______________________________________________________________________________________

Hur stor areal av dessa åkra finns på tillrinningsområde?

______________________________________________________________________________________

Redogörelse över annan möjlig användning av gödsel (användningssätt och mängd):Redogörelse över annan möjlig användning av gödsel (användningssätt och mängd):

______________________________________________________________________________________

Utsläpp förorsakade av verksamheten (typ och mängd) samt deras uppskattade verkningar (skild 
bilaga kan bifogas): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Utredning om miljöskyddsåtgärder (skild bilaga kan bifogas):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Verksamhetens nuvarande tillstånd, utlåtande, avtal m.m

Uppgifterna om verksamhetens nuvarande tillstånd utlåtanden avtal m m Uppges på den egentligaUppgifterna om verksamhetens nuvarande tillstånd, utlåtanden, avtal m.m. Uppges på den egentliga 
anmälningsblanketten.

Jag samtycker till att beslut och övriga handlingar förmedlas genom ordinarie post till den ovanstående uppgivna adressen.

Underskrift:Tid och plats: Namnförtydligande:


