ATTEST VED OMSETNING AV KALV
EGENERKLÆRING fra produsent (sett kryss)
Produsentopplysninger
Fylke

Komm.

l

l

Gård
l

l

Besetningens veterinær

Ant. storfe

Dato:

Produsentnr:

l

l

l

l

l

Eiers navn

Buskapsopplysninger
Buskapskategori (sett kryss)

Parasittbehandling
(innvoll/lus)
Vaksinering middel og
tidspunkt

A. Helse Storfe

B. Rød

Dato:

Middel:

Dato:

Middel:

C. Grønn

D. Båndlagt

Sett kryss for følgende besetningsstatus:
Besetningen gjennomfører regelmessig
klauvskjæring
Digital Dermatitt - klauvlidelse
Klauvspalteflegmone - klauvlidelse
Str. Agalactiae - mastitt bakterie

Ja:

Dersom ja: siste
dato:

Positiv:

Negativ:

Ukjent status:

Positiv:

Negativ:

Ukjent status:

Positiv:

Negativ:

Ukjent status:

Nei:

Individ-opplysninger
Dyrets IS-nummer/dyreholds-ID

Individnr.
Kjønn
Født
Levende vekt
Horn:
Mor (Nr/Rase)
Far (Nr/Rase)

EGENERKLÆRING / UNDERSKRIFT
Etter de observasjoner som er gjort og de undersøkelser som er foretatt, er det ikke tegn på smittsom sykdom i besetningen de siste 14 dagene før flytting/salg og besetningen
er ikke pålagt offentlige restriksjoner. Dyra som skal flyttes har oppholdt seg mer enn 30 dager i besetningen før flytting, eventuelt er født i besetningen. Alle relevante
opplysninger er lagt fram. Besetningen har de siste 14 dagene ikke mottatt klauvdyr (drøvtyggere eller svin) fra andre besetninger, fellesbeite eller dyreansamlinger. Dette
gjelder også klauvdyr av annen art enn dyrene som flyttes. Unntatt er purker i purke-ring og svinebesetninger som kun har mottatt dyr fra én annen besetning siste seks
måneder og hvor dyra transporteres uten å komme i kontakt med dyr fra andre besetninger. Fatland har ikke ansvar for feil i eller manglende utfylling av helseattester utstedt
eller utfylt av veterinær og/eller selger. Det samme gjelder egenerklæringer utstedt av selger. Forholdet mellom Fatland, selger og kjøper er regulert gjennom "Salgsvilkår for
omsetning av avlsdyr og fôringsdyr av storfe for omsetning av avlsdyr og fôringsdyr av storfe" som er å finne på www.fatland.no.
Salgsdato:………/………,20…….

Sted: ………………………………………………

Underskrift selger
NB! Følgende skal ha kopi av attesten: kjøper, selger, veterinær og omsetter.
Versjon 3, januar 2020

Kjøper

