INTRESSEANMÄLAN

Betesförmedling i Borås Stad
Namn

Postnummer

Adress

Telefon bostad

Ort

Telefon arbete

Mobiltelefon

E-post

Fastighetsbeteckning/ar

Djurhållare
1. Behöver du bete till dina djur?

Ja

Nej (gå till fråga 6

2. Om ja, vilket/vilka djurslag och antal?

3. Kan du tänka dig att ha dina djur på naturbete/ängs- och hagmark?

Ja

Nej

4. Under vilken period önskar du bete?
5. Medverkar du i något bekämpningsprogram (t.ex. BVD, leukos, maedi-visna) och i så fall vilket?
Nej

Ja:

Markägare
6. Behöver du betesdjur till dina marker?

Ja

Nej (gå till underskrift på nästa sida

7. Har du naturbete/ängs- och hagmark?

Ja

Nej

8. Har du egna djur men önskar fler till dina marker?

Ja

Nej (gå till fråga 10)

9. Medverkar du i något bekämpningsprogram (t.ex. BVD, leukos, maedi-visna) och i så fall vilket?
Nej

Ja:
10. Hur stora är markerna?
Antal fållor
11. Har du önskemål om djurslag?

Ja

Nej (gå till fråga 12)

Om ja, vilka djurslag?

Får

Häst

Nöt

12. Har du tidigare sökt och fått miljöstöd på markerna?

Ja

Nej
Vänd!

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

13. Är markerna inhägnade/stängslade?

Ja

Nej

14. Kan du som markägare bistå med daglig tillsyn?

Ja

Nej

15. Finns tillgång till vatten i alla fållorna??

Ja

Nej

Om ja, vilken typ av stängsel?

För att dina uppgifter ska kunna publiceras på Borås Stads webbplats krävs ditt medgivande.
När det inte längre är aktuellt med att vara med i betesförmedlingen är du välkommen att höra
av dig till Miljöförvaltningen, så tas uppgifterna bort.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Övrig information/synpunkter

Intresseanmälan skickas till Miljöförvaltningen

Tack, din insats bidrar till att bibehålla det öppna odlingslandskapet
Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter i denna intresseanmälan till betesförmedling kommer att behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen. På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via E-post miljo@boras.se eller via
Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.

Skriv ut

