
Attest til anvendelse ved transport af sygt eller
tilskadekommet svin til slagtning i Danmark

Attesten gælder ét svin og skal ledsage svinet under transporten

1. Dyrets ejer/bruger og
afgangsbesætning

Navn Afgangsbesætningens CHR-nr.

Afgangsbesætningens adresse

2. Identifikation

Kategori Øremærke med CHR-nr.

Svinets
køn.
Sæt X

So Galt Orne Smågris - Slagtesvin - Svin over 110 kg. Sæt X

3. Undersøgelsestidspunkt
Dato Kl. 

4. Klinisk undersøgelse
Entydig diagnose samt en
beskrivelse af de konkrete
kliniske symptomer, der er
baggrunden for diagnosen

Almen tilstand Temperatur 
Symptomer, herunder vurdering af svinet i bevægelse:

Diagnose:

5. Transporten
Angivelse af oplyst afgangssted
og maksimal forsendelsestid

Attestens gyldighedsperiode, maksimalt 48 timer Transporten må ikke overstige

 timer
Svinet skal under udlevering og drivning være
adskilt fra andre svin, inkl. ophold i
udleveringsfaciliteter.

Ja  Nej 

Svinet skal
transporteres adskilt
fra andre svin, og
have ekstra strøelse.

Ja  Nej 

Svinet må
transporteres i én
gruppe a maks. 

 (antal)
svin fra samme
besætning med
ekstra strøelse og
adskilt fra andre svin.

Ja  Nej 

6. Øvrige forhold af betydning
for transporten

7. Konklusion og prognose
Begrundelse for at svinet
vurderes at være egnet til den
påtænkte transport på de
anførte betingelser

Dette svin vurderes at være egnet til transport i den angivne gyldighedsperiode for attesten med hensyn til den
anførte tilstand/sygdom på de betingelser, der fremgår af pkt. 5, 6 og 7, og under forudsætning af at der ikke
opstår andre sygdomme eller lidelser.

Dato Sted Dyrlægens underskrift, stempel og e-mail

Fødevarestyrelsen, juli 2021

E-mail:
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