Hjælp til at føre besætningsregister for får og geder

Regler vedrørende besætningsregisteret
Er du ejer eller bruger af en fåre- eller gedebesætning, skal du løbende føre et besætningsregister.
Fødevarestyrelsen har udformet en skabelon til et besætningsregister, som kan hentes gratis på Fødevarestyrelsens hjemmeside på dette link: Skabelon til
besætningsregister, men du kan også bruge et andet skema, hvis det indeholder de samme oplysninger.

Registret skal indeholde oplysninger om det samlede antal får eller geder. Herudover skal det indeholde følgende oplysninger for hvert dyr:
1. CKR-nummer for hvert enkelt dyr eller CHR-nummer, hvis der er tale om slagtelam eller -kid.
2. Nummeret på det udenlandske øremærke, såfremt dyret er importeret.
3. Måned og år for fødsel.
4. Måned og år for dødsfald eller slagtning af dyret.
5. Dato og besætningsnumre for de besætninger, hvorfra og hvortil dyrene er flyttet. Hvis dyrene er importeret eller eksporteret, skrives landekoden for
den udenlandske besætning i stedet for besætningsnummer.
6. Indregistreringsnumre på transportmidler, der er anvendt ved flytning af levende dyr fra besætningen og navnet på transportvirksomheden eller den
person, som transporterer dyrene.
Oplysningerne skal skrives i skemaet senest 3 dage efter, at hændelsen er sket, og skal, for hvert enkelt dyr, opbevares i mindst 3 år efter, at dyret er flyttet
fra besætningen.

Undtagelser:
Oplysningerne i punkt 5. og 6. (dato og besætningsnumre for de besætninger, hvorfra og hvortil, dyrene er flyttet, samt indregistreringsnummer på transportmiddel anvendt ved flytning af levende dyr fra besætningen og navnet på transportvirksomheden, eller den person, som transporterer dyrene) skal ikke
skrives i skemaet når:

-

får eller geder flyttes til og fra græsningsarealer
får eller geder flyttes til og fra arealer med græs, hvor dyrene går op til 30 dage, og hvor der kun findes dyr fra besætninger med samme ejer
får eller geder flyttes mellem besætninger, der indgår i samme naboaftale.

For besætninger med minimum 200 moderdyr registreret i besætningsregistret pr. 1. april, og hvor samtlige læmninger sker udendørs, er fristen for registrering af punkt 1. og 3. 14 dage.

Sådan udfylder du besætningsregistret
Alle hændelser skal noteres i besætningsregistret inden for 3 dage.
Når dyr flyttes fra besætningen, skal antal dyr og dato meldes til CHR inden 7 dage. Husk sundhedsdokument - også ved slagtning.
Døde dyr registreres med dato for dyrets død og afgang til Dakas besætningsnummer 71930.
Dødfødte lam/kid (uden øremærker) angives med * i kolonnen med øremærke nr.
Lam eller kid, der kun er øremærket med CHR nummer (slagtelam/-kid), kan evt. registreres gruppevist. Antal og fødselsmåned registreres. Husk at få skrevet
alle slagtelammene/-kiddene ud igen, efterhånden som de slagtes.
Efter hver registrering skrives det ny antal dyr i besætningen.
Øremærke nr.: Dyrets øremærkenummer noteres fx 10243-00012. Hvis dyret kun er mærket med CHR nummer, så noteres dette fx 10243.
Måned og år for fødsel: Dyrets fødselsmåned og år noteres, fx 04-2017. 04-17 eller april-2017.
Indgang - Dato: Dato for hvornår dyret er ankommet til besætningen fx 01-03-17, 1. marts 2017 eller 1/3 2017.
Indgang - Dyret er flyttet fra besætningsnr.: Besætningsnummer på den besætning dyret kommer fra fx 12345.
Afgang - Dato: Dato for hvornår dyret har forladt besætningen. Er dyret dødt, noteres datoen for dyrets død.
Afgang - Dyret er flyttet til besætningsnr.: Besætningsnummer på modtagerbesætningen eller slagteriet. Er dyret dødt, skal det afhentes af Daka, og så
noteres Dakas besætnings nr. 71930.
Navn for transportørvirksomhed og nummerplade: Dette gælder kun ved transport af levende dyr. Hvis transporten er foretaget med en autoriseret transportvirksomhed, skal navnet på transportvirksomheden noteres sammen med transportmidlets registreringsnummer (nummerplade), ellers angives chaufførens fulde navn og transportmidlets registreringsnummer.
I de tilfælde, hvor dyrene transporteres i transportmiddel uden nummerplade, kan der skrives ”0” eller ”-”.

Her er et eksempel på, hvordan et besætningsregister for får kan udfyldes:

I eksemplet er registreret:
Et dyr, med øremærkenummer 12345-00003, der er født den 30. april 2011 i besætningen og solgt til levebrug den 16. juli 2013 til besætnings nr. 23456.
Et dyr, med øremærkenummer 12345-00012, der er født d. 11. Januar 2012 i besætningen og sendt til slagtning den 10. maj 2015 på et slagteri med besætnings nr. 36207.
Et dyr, med øremærkenummer 12345-00034, der er født d. 8. Juli 2016 i besætningen og døde i forbindelse med læmning den 29. april 2018. Det blev afhentet af Daka.
Et dyr, med øremærkenummer 10243-00163, der ankom til besætningen 7. oktober 2016 og blev hjemmeslagtet den 6. februar 2018.
Et dyr, med øremærkenummer 10243-00189, der ankom til besætningen den 2. februar 2018 og stadig er der.
Et lam, der døde under læmning den 29. april 2018 og derfor ikke havde øremærke. Det blev afhentet af Daka.
17 lam, der blev født i besætningen i løbet af maj måned 2019 og slagtet af to omgange. 11 af lammene blev slagtet 16. oktober 2018 og de resterende 6 blev
slagtet 30. oktober 2018.

