Deres ref:
Vår ref:

Mattilsynet
Avdeling…………………..
Felles postmottak
Postboks 383
2381 BRUMUNDDAL
postmottak@mattilsynet.no

Dato:
Arkivkode:

SØKNAD OM FLYTTING AV SMÅFE
Se gjennom flytskjema og ev. veileder for flytting av småfe før du søker.
Sjekk at du har fylt ut hele skjemaet.
Kjøper og selger fyller ut skjemaet og sender dette til Mattilsynets postmottak

Mottaker/kjøper
Foretakets navn

For- og etternavn

Telefon

Adresse

Postnummer

Poststed

E-postadresse

Produsentnummer/dyreholds-ID

Selgers navn

Selgers kommune

Opplysninger om kjøperbesetningen
Antall vinterfôra sau fra før:
Antall geit fra før:

Medlem livdyrsamarbeid (hunndyr):

Raser:

Raser:

Medlem værring (evt. navn):

Hva søker du om
Antall sau:

Antall geit:

Hanndyr (der det er søknadsplikt):
Ant/art/rase:

Rase:

Rase:

Begrunnelse for kjøpet*
Kjøp av vær/bukk (der det er
søknadspliktig)
Rask økning i besetningsstørrelse,
ønsket besetningsstørrelse etter
utvidelse: _____
Overgang til nye beiteområder
Annet

Oppstart med ny rase – i tillegg til den
rasen jeg har
Overgang til ny rase - skal slutte med den
rasen jeg har
Overgang til drift med både sau og geit
Tiltak for å bevare truede norske raser

MÅ FYLLES UT!
Nærmere beskrivelse av behovet og planlagte smitteforbyggende tiltak:
Vi trenger informasjon om:
- hvorfor du trenger dyrene du søker om å flytte
- hva som er planen for driften videre (legg ev. med driftsplan og avlsplan)
- hvilken økning du ser for deg og om du vurderer å kjøpe dyr flere ganger
- plan for å unngå for mange smittekontakter

Sted:

Dato:

*Se veileder for flytting av småfe for mer informasjon

Kjøpers underskrift:_____________________

.

Leverandør/selger
Foretakets navn

For- og etternavn

Telefon

Adresse

Postnummer

Poststed

E-postadresse

Produsentnummer/dyreholds-ID

BESETNINGSOPPLYSNINGER FRA SELGER (kryss av)

JA

NEI

Er alle dyra merket etter merkeforskriften?
Er dyreholdjournal fullstendig ført?
Er det ført helsekort fortløpende av behandlinger utført av både veterinær og eier?
Blir alle selvdøde og avliva småfe over 18 måneder meldt inn til BIOSIRK eller
Mattilsynet? Varsler du Mattilsynet hvis du har småfe med symptomer som unormal
atferd, kløe og ullavfall? Mer om småfe og varslingsplikt.
Er besetningen pålagt offentlige restriksjoner?
Er det i besetningen mistanke om klassisk skrapesjuke?
Er det i besetningen mistanke om paratuberkulose?
Er det i besetningen mistanke om Mædi/CAE?
Er det i besetningen mistanke om fotråte?
Er det i besetningen mistanke om byllesjuke?
Er besetningen testet for CAE/mædi?
Hvis ja, oppgi dato:
Siste innkjøp av hunndyr.
Dato:
Siste innkjøp av hanndyr:

Fra hvem?

Dato:
Fra hvem?
Dersom du er med i livdyrsamarbeid, angi de andre deltakerne:

NB: SKJEMA SOM IKKE ER FULLSTENDIG UTFYLT VIL BLI RETURNERT!
Mattilsynet fraråder hold av sau og geit i samme besetning på grunn av faren for spredning av
virussjukdommen CAE (en hjerne-, ledd- og jursjukdom), paratuberkulose og byllesjuke.

Sted:

Dato:

Selgers underskrift:______________________________

