TRANSPORTDOKUMENT
- får och getter

Registerenheten

Dokumentet ska förvaras på den
mottagande produktionsplatsen
i minst 3 år.

Djurslag som transporteras
Får

Get

Uppgifter om den avsändande produktionsplatsen
Produktionsplatsnummer
Avsändande
djurhållares namn
och adress

SE
Djurhållares namn
Besöksadress

Uppgifter om förflyttning
Här fyller du i uppgifter om de djur som ska flyttas från din produktionsplats. Du ska fylla i uppgifter om hur många djur som
ska flyttas eller fullständig identitet samt vart djuren ska flyttas. Antal djur fyller du i för de djur som enligt reglerna inte behöver
anges med fullständig identitet på dokumentet. Fullständig identitet ska du i normala fall ange fr.o.m. den 1 januari 2011 för
djur som enligt reglerna ska vara märkta med individnummer. Det finns dock vissa undantag vilka du kan läsa mer om på
baksidan av dokumentet.
Mottagande produktionsplatsnummer eller mottagande djurhållares namn och adress

Antal djur (ej fullständig identitet)
Avsändningsdatum

Djurets ID-nummer (SE-nummer + individnummer)

Uppgifter om transportören
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Här fyller du i uppgifter om transportörens namn, registreringsnummer för den del av fordonet som innehåller djuren samt
transportörens transportörsnummer om sådant finns.
Transportörens namn

Namn

Typ av fordon

Registrerings- och
tillståndsnummer

Registreringsnummer

Transportörsnummer

Underskrift
Datum

Underskrift av djurhållare på den avsändande produktionsplatsen

Namnförtydligande

Postadress
JORDBRUKSVERKET
Registerenheten
551 82 JÖNKÖPING

Besöksadress

Vallgatan 8

E-post
register
@jordbruksverket.se

Internet
www.
jordbruksverket.se

Telefon

Fax

Kundtjänst

Registerenheten

0771-223 223

036-12 63 40

Undantag från kravet att fr.o.m. den 1 januari 2011 ange fullständig identitet på transportdokument för får och getter
finns om djuren är:
• födda senast den 31 december 2009 och skickas direkt till slakt från födelseplatsen, eller är
• födda senast den 31 december 2009 och som flyttas till ett annat produktionsplatsnummer senast
den 31 december 2011
I ovanstående undantagsfall kan du ange antal djur istället för att ange en fullständig identitet för varje enskilt djur.
Fullständig identitet (SE-nummer + indvidnummer) ska du ange för djur som är avsedda att leva längre än 12
månader och som därmed ska vara märkta med indvidnummer förutom i de undantagsfall som nämnts ovan.
Antal djur ska du ange för djur som avsedda att slaktas innan 12 månaders ålder och som därmed inte behöver
märkas med indvidnummer samt i de undantagsfall som nämnts ovan

