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• Endast tillåtna foder till får används och förvaras på ett sådant sätt att ingen 

kontaminering sker eller tillväxt av skadliga mikroorganismer, Foder används från 

endast registrerade foderföretagare inkl. gårdsfoder 

• Skadedjursbekämpning med bete sker i låsta behållare 

• Fåren är födda i Sverige och märkta enligt SJV föreskrifter 

• Enligt min bedömning friska, kan gå/har gått in i transporten av egen kraft och 

besättningen eller dess närområde inte är spärrad pga. smittsam sjukdom.  

• Journal över behandlingar förs och alla karenstider för läkemedel är hållna, endast 

godkända behandlingar görs efter samråd med veterinär 

• När det är aktuellt med slakt av certifierade ekologiska djur försäkrar jag att 

produktionen skett enligt gällande regelverk, rådets förordning (EG) nr 834/2007 för 

ekologisk produktion. Samt att alla aktuella djur är märkta så att de går att skilja från 

eventuella djur som inte är aktuella för eko. 

• Får och lamm är klippta enligt djurskyddslagen. Alla djur är rena och torra vid 

leverans, gödselförorenade djur levereras inte, djurens tillstånd är tillfredsställande 

enligt djurskyddslagen. 

• Fåren inte är högdräktiga eller just har lammat enligt djurskyddslagen. 

• Notera här om något djur har någon avvikelse mot ovan punkter, t: ex att en karenstid 

precis passerat, tappat märke mm. Eller övriga analysresultat, rapporter/uppgifter som 

kan ha betydelse för folkhälsan, t: ex analysresultat/rapporter om salmonella, 

tuberkulos, scrapie, restsubstansprover osv. Andra uppgifter som kan ha relevans för 

folkhälsan kan t. ex vara om ett djur har behandlats och det har brutits av en kanyl i 

muskulaturen som måste avlägsnas efter slakt mm. mm. 
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Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar vid slakt som ett led i deras myndighetsutövning 

för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. 

Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till 

EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller 

förordning. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndighetens 

arkivhantering. Kontakta Jordbruksverket om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Lindås Lamm sparar djurägarförsäkran i en pärm för Livsmedelsverkets kontroll. 


