TRANSPORTDOKUMENT SAU OG GEIT
Movement document for sheep and goats

Transport gjelder/ animals to be transported
Dato for transport/
date of transportation:

Antall sauer/
number of sheep:

Antall geiter/
number of goats:

Ved samtransport: angi produsentnummer
og navn på eiere av andre dyr/
If transport together with others: give
holding numbers and names of owners of
other animals

Informasjon om avsender/ information about holding of departure
Produsentnummer/
holding number:

Dyreholders navn/
name of keeper:

Dyreholders adresse/
address of keeper:

Informasjon om transportør/ information about the transporter
Transportørens navn/
name of transporter:
Type transportmiddel/
type of vehicle:

Registreringsnummer/
registration number:

Løyve nr./
permit number:

Informasjon om mottaker (annen produsent/slakteri)/ information about receiver
Produsentnummer (hvis relevant)/
holding number (if relevant):
Dyreholders navn, slakteri, beitelag eller
annet/ name of keeper, slaughterhouse,
pasture, pasture team or other:
Adresse/ address:

Signatur/ signature
Dato/ date:

Dyreholders signatur/
signature of the keeper:

Antall sider/
page count:

Transportørens signatur/
signature of transporter:

Transportdokumentet skal fylles ut ved all flytting av småfe, unntatt flytting til og fra beite. Kjøreseddel for slakteri er gyldig
transportdokument. Transportdokumentet skal oppbevares av mottakende dyrehold i ti år. Dyreholder skal også oppbevare kopi/duplikat av
transportdokument, eller tilsvarende opplysninger i ti år.
Det er forbudt å føre småfe fra et fylke til et annet unntatt når dyrene føres direkte til slakteri. Det er forbudt å flytte hunndyr av sau fra en
besetning til en annen. Merk: det er også lokale soneforskrifter som forbyr flytting av småfe mellom sonene.
Mattilsynet kan dispensere fra forbudene og sette vilkår for dispensasjonen. Transportdokumentet gjelder ikke som dispensasjon fra
reglene om forbud mot flytting av dyr.

Mattilsynet

E-post: postmottak@mattilsynet.no

Postadresse:
Mattilsynet
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Vedlegg til Transportdokument sau og geit/ appendix to Movement document for sheep and goats
Angi individnummer (7+5 siffer) for dyr som forflyttes/ enter individual identities (7+5 digits) of sheep and goats to be transported

Småfe født etter 1.1.2010: Både ved livdyrsalg og når dyrene sendes til slakt, skal individnummer ( individuelle identifikasjonskoder)
oppgis i transportdokumentet. Unntak for lam og kje som er født om våren og sendes til slakt om høsten
Småfe født før 1.1.201: Det er foreløpig ingen krav om å angi individnummer på transportdokumentet.

Skriv ut skjema

