Søknad om konsesjon ved
etablering av purkering
Sendes Fylkesmannens landbruksavdeling

Du skal benytte dette skjemaet for å søke om konsesjon ved etablering av purkering.
Husk kommunens innstilling og påtegning!

Tøm skjema

1. Opplysninger om søker
Purkeringens navn

Organisasjonsnr. (9 siffer)

Navn på navets eier

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

Kommunenr.

Gårdsnr.

Postnr

Poststed

Bruksnr.

Festenr.

2. Det søkes om konsesjon for
Antall avlspurker

Tilsvarer antall konsesjonsenheter

3. Organisering av purkeringen
Kort beskrivelse av hvordan purkeringen er organisert (antall puljer, størrelsen på puljene, puljeintervall).

4. Opplysninger om satellittene som inngår i purkeringen
Satellitt

Navn

Adresse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Satellitt

Fødselsnr.

Foretakets org.nr

Antall avlspurker som
leies fra navet

Antall slaktegriser

Tilsvarer antall
konsesjonsenheter

1.
2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.

LDIR-807 B

Landbruksdirektoratet - Søknad om konsesjon ved etablering av purkering
side 1 av 2

5. Eventuelle tilleggsopplysninger
Her kan du føre opp tilleggsopplysninger som er relevante for søknaden om etablering av purkering.

6. Erklæring og underskrift
Opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med bestemmelsene i gjeldende lov og forskrift om regulering av svin- og
fjørfeproduksjonen. Jeg er kjent med at brudd på bestemmelsene kan føre til påtale og straff. Jeg gir kontrollmyndighet fullmakt til å innhente
opplysninger som er nødvendige for å fastslå anleggets kapasitet og produksjonens omfang.
Sted og dato

Søkers underskrift

7. Kommunens påtegning
Kommunen bekrefter med dette at opplysningene som er gitt i søknaden er korrekte og fullstendige samt at kommunens innstilling er lagt ved.
Sted og dato

Kommunens stempel og underskrift

8. Viktig informasjon
Felt 2: Det kan gis konsesjon for inntil 450 avlspurker i navet. Ei avlspurke regnes som 40 konsesjonsenheter i purkering.
Felt 4: Vi gjør oppmerksom på at navet plikter å gi opplysninger til Fylkesmannen om hver satellitt, antallet avlspurker disse skal leie fra navet
og informasjon om endringer i purkeringen.
Bestemmelsene knyttet til organisering av purkeringer med nav og satellitter, er gjort i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen
§ 7. Purkene skal eies av navet, og smågrisene av satellittene. Etter avvenning skal purkene tilbake til navet igjen.
Nav og satellitter kan ikke ha eierinteresser eller andre former for økonomiske interesser i hverandres produksjoner. Dette går frem av
forskriftens § 7.
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Forskriften finner du på www.lovdata.no.
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