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Blankett 465L

Anmälan om överlåtelse av gödselmedel 
BILAGA till blankett 465 för anmälan på hösten inom mil-
jöersättningen 

• placering av flytgödsel i åker
• återanvändning av näringsämnen och

organiska ämnen
• vintertida växttäcke på åkrarna

Mottagaren av gödselmedel ska lämna in denna anmälan tillsammans med den årliga anmälan som görs på hösten till 
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 27.10.2022.  

1. Uppgifter om överlåtaren av gödselmedel
Namn Lägenhetssignum Telefonnummer 

Adress 

1) Lämna punkten lägenhetssignum tom om det är fråga om en tillverkare som saknar lägenhetssignum.

2. Uppgifter om mottagaren av gödselmedel
Namn Lägenhetssignum Telefonnummer 

Adress 

3. Anmälan om gödselmedel som överlåtits år 2022
Anmälan gäller stallgödsel, urin, fasta och flytande fraktioner som avskiljts från stallgödsel, organiska gödselfabrikat, jord-
förbättringsmedel eller växtunderlag, vilka överlåtits åt 2022.

Jag meddelar att jag överlåtit de gödselmedel som anges i punkt 2 till ovan nämnda mottagare av stallgödsel enligt föl-
jande 

Gödselmängd 
(m3) Gödselslag 1) Djur eller typbeteckning2) 

Torrsubstans-
halt 
(%) 

Tidpunkt för överlåtel-
sen 

1) Ange i kolumnen för gödselslag vilket gödselmedel det är fråga om. (flytgödsel, urin, vätskefraktion som avskiljts från
flytgödsel, flytande organiskt gödselfabrikat, fast gödsel, torr fraktion som avskiljts från fastgödsel, organiskt gödselme-
del, jordförbättringsmedel eller växtunderlag).
2) Ange i kolumnen för djur eller typbeteckning från vilket djurslag gödseln i fråga kommer eller det organiska gödselfabri-
katets typbeteckning.

4. Underskrift av överlåtaren av gödselmedel
Ort och tid Underskrift av överlåtaren av gödselmedel 
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