Registrering af en leveringserklæring hvor der omsættes svin, der skal indgå i
gruppevis levering af slagtesvin
En leveringserklæring giver mulighed for at flytte svin fra en nærmere angivet afsenderbesætning til en
nærmere angivet modtagerbesætning, uden at svinene er forsynet med godkendte øremærker.
For at en leveringserklæring er gyldig, skal den være afgivet af begge ejere og være registreret i CHR.
Svin, der skal indgå i gruppevis levering af slagtesvin, skal være omfattet af en leveringserklæring og
skal desuden opfylde de krav, der stilles i mærkningsbekendtgørelsen 1 til gruppevis levering af
slagtesvin.
Jeg erklærer hermed ønske om at foretage direkte levering af umærkede svin mellem
nedenstående besætninger.
Aftalens parter er:
Afsender
CHR-nr. og besætningsnr.:
Besætningsejers navn:
Besætningsejers adresse:
CVR-nr.:

Modtager
CHR-nr. og besætningsnr.:
Besætningsejers navn:
Besætningsejers adresse:
CVR-nr.:
Jeg er bekendt med følgende:
•
•
•

1

Nærværende aftale omfatter alene aftalens parter som angivet ovenfor.
Besætninger, der er omfattet af aftalen, må kun have svin fra én oprindelsesbesætning, da dyrene
skal indgå i gruppevis levering af slagtesvin. Dog kan sobesætninger tilføre avlsdyr, jf. § 29, stk. 2 i
mærkningsbekendtgørelsen.
En leveringserklæring fritager ikke for pligten til at indberette flytninger til CHR.

Bekendtgørelse nr. 679 af 18-05-2020 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.
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Til brug for kontrol af at reglerne i mærkningsbekendtgørelsen er overholdt, skal følgende oplyses:
Har besætningerne i aftalen selv gruppevise leveringer af slagtesvin til slagteri?
Afsenderbesætning: Ja_____ Nej_____
Modtagerbesætning: Ja_____ Nej_____

________________________________
Dato og underskrift (afsenderbesætning)

_________________________________
Dato og underskrift (modtagerbesætning)

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.

Miljø- og Fødevareministeriet | Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31 | 2600 Glostrup | Tlf. 72 27 69 00 | www.fvst.dk |

