Ryd skema

Baggrundserklæring til brug ved samhandel og eksport af kvæg til avl eller levebrug1
Oplysninger om husdyrbruget
2

CHR nummer:

Besætningsnummer :

Husdyrbrugets adresse:

Besætningsdyrlægens erklæring

Jeg kan om ovennævnte besætning, som jeg har besøgt dagsdato, og til hvilken jeg har et indgående kendskab til, oplyse, at
1. der ved min kliniske inspektion af besætningens dyr ikke er fundet symptomer på tilstedeværelse af anmeldepligtige
sygdomme;
2. jeg ikke er i besiddelse af oplysninger, der lader formode tilstedeværelse af anmeldepligtige sygdomme i besætningen, der
medfører officielle restriktioner på omsætning af dyr fra besætningen;
3. besætningens dyr er forsynet med øremærker i henhold til gældende bestemmelser;
4. der i besætningen føres optegnelser i henhold til gældende bestemmelser.
Besøgsdato

Besætningsdyrlægens stempel og aut.nr.

Besætningsdyrlægens underskrift

Ejererklæring3
Øremærkenummer

Øremærkenummer

Øremærkenummer

Øremærkenummer

Antal dyr i alt, som denne erklæring vedrører:
Undertegnede ejer af ovennævnte besætning erklærer at
1. ovennævnte dyr har opholdt sig i besætningen i mindst 30 dage eller siden fødsel;
2. ingen dyr, der er indført fra tredjelande, er optaget i besætningen i løbet af denne periode uden at blive isoleret fra andre
dyr i besætningen;
3. besætningen er på afsendelsestidspunktet ikke pålagt restriktioner som følge af anmeldepligtige sygdomme;
4
4. dyrene, herunder de dyr, der er omfattet af erklæringen, forekommer fri for tegn på sygdom på afsendelsestidspunktet ;
Dato og klokkeslæt for
afsendelse af dyrene
5
fra besætningen

Den besætningsansvarliges stempel eller navn i
blokbogstaver

Den besætningsansvarliges
underskrift

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og
foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik.
_____________________________________

1.

2.
3.
4.

5.

Erklæringen danner baggrund for en del af embedsdyrlægens certificering i forbindelse med samhandel og eksport. Den udfyldte erklæringen skal
afleveres til embedsdyrlægen. Udgifter i forbindelse med fremskaffelse af erklæringen samt eventuelle udgifter/tab ved manglende erklæring er
Fødevarestyrelsen uvedkommende.
Såfremt besætningsnr. er det samme som CHR nr., er det frivilligt at udfylde dette felt.
Ejererklæringen skal udfyldes og underskrives af enten besætningens ejer eller bruger, eller en medarbejder, som agerer på ejers eller brugers vegne.
At dyrene er fri for tegn på sygdom indebærer bl.a., at dyrene forekommer sunde og raske og med normal ædelyst, at gødning fra dyrene er af normal
konsistens, at dyrenes hud og hårlag er intakt og fri for utøj, at dyrene ikke har hævelser som det eksempelvis kan forekommer på navlestedet og
omkring leddene, og at dyrene står og går normalt.
Dyrlægens besøgsdato må ikke ligge mere end 35 dage forud for afsendelsesdatoen. Ex.: Afsendes dyrene fra besætning 20. februar, skal
besætningsdyrlægen have gennemgået besætningen 16. januar eller senere.
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