
DJURÄGARFÖRSÄKRAN / TRANSPORTSEDEL

Djurägare

Adress PPN

E-post Tel.nr

Organisationsnr. Kontonr

Återtag hämtas datum STYCKNINGSSCHEMA LÄMNAS VID LEVERANS

Djurslag SE nummer ID nummer Ålder Köttras KRAV Återtag Säljes Nöd Skinn Orglåda

Djurägarförsäkran
Härmed försäkras att levererade djur: - att djuret inte kommer från spärrad besättning

- är uppfödda på GMO-fritt foder

- som KRAV-leverantör intygas att KRAV:s regler följs.

Beräknad transporttid i minuter:

Om djur levereras smutsiga, kommer avgift debiteras utifrån bedömningsgrad utf av Jordbruksverket -Gödselhud 1,2,3
Om hela el delar av djuret blir kasserat förbehåller vi oss rätten att debitera slaktkostnader

Djurägarens underskrift:

Mottagit av: Datum: Kl:
Skånska vilt AB / PPN NR: 212062 Pär-Ola Andersson 0705-581173

Transportör Lastn.tid SE-nr Transportörens underskrift

- att Belgian Blue inte förekommer varken renrasig eller 
korsning

- det är mer än 28 dygn kvar till beräknad förlossning, 
och gått mer än tre veckor efter.

- är födda och uppfödda i Sverige (gäller ej häst) 
samt märkta enligt SJV föreskrifter
- att djuret är friskt och inte står under karens för läkem

Gårdsnamn

- inte kommer från besättning där salmonella 
konstaterats eller bvd-prov utfallit positivt
- att djuret är rent, har skötta klövar, är skadefritt och 
vid acceptabelt hull
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