Veiledende hjelp for utfylling av veterinærattester.
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Fyll inn navn, adresse og telefon nr. til avsender
DK fyller inn attestens egen referanse nr. Dette feltet vil automatisk fylles inn på side 2.
Eksportør kan fylle inn egen referanse nr. om ønskelig. Dette feltet vil automatisk fylles inn
på side 2.
Her skal det fylles inn Norwegian Food Safety Authority
Her skal det fylles inn NFSA og lokalt DK kontor
Fyll in navn, adresse og telefon nr. til vare mottaker
Her skal det stå hvilke land varen kommer fra. Er dette Norge så er ISO code (NO)
Region of origin: Dersom ikke nødvendig å bruke skriv N/A. Skriv også N/A i code feltet.
Hvilket land skal varen til – f.eks Makedonia ISO code (MK). Mer informasjon om ISO koder
finnes på: https://www.iso.org/obp/ui/#search
Region of destination – skriv in navnet om du har det samt ISO coden om ikke skriv N/A.
Hvor blir partiet sist lastet for utkjøring, utskipning? Bør være lik I.13.
Hvor skal varen lastes?
Hvilken dag reiser varen fra lasteområdet?
Kryss av for riktig transport metode, samt nummer på fly, båt etc.
Ikke alltid i bruk på alle attester. Dersom varen skal inn i Makedonia må det noteres hvilken
grensestasjon det går via.
Tilstand type kjøtt
Harmonised System (HS) er et klassifiserings system for forskjellige varer i forhold til tolltariff.
Kodene kan finnes på www.harmonizedsystem.com
f.eks 02.01 – chilled feresh meat
02.02 – frozen fresh meat
Skriv inn antall KG i leveransen
Kryss av for temperaturen varen skal holdes på under transport.
Skriv inn hvor mange pakker /paller leveransen inneholder.
Noter kontainernummer og plomberingsnummer.
Noter type pakker (f.eks Pallets)
Kryss av dersom varen er for human forbruk, dyrefór, teknisk bruk osv.
Ikke alltid i bruk. Dersom til Makedonia - Kryss av dersom det skal importeres til Makedonia.
Nature of commodities (carcase-whole, carcase-side, carcase-quarters, cuts (if the carcase is
cut into different parts ie. Shoulder quarter cuts, leg, rump etc), trimmed offal or minced
meat.
Treatment type (deboned, bone-in, matured and/or minced)
If frozen note the date (mm/yy) the emat was frozen.

Spesielt for:
7.1.127 Mattilsynet må fylle ut dato for sykdom i «Part II. Certification». Når det skrives inni felt på
engelsk side vil det automatisk fylles inn på makedonsk side.
I.16 Husk skrive hvilken grensestasjon partiet går inn i Makedonia.
I.27 Kryss av dersom skal eksporteres til Makedonia
Kingdom of Norway attest brukes KUN for eksport av kjøtt til Japan.
7.1.125, 7.1.139 og 7.1.140 – Alle attester til Hong Kong skal ha med ikke bare godkjenningsnummer
og navn på abbatoir, cutting plant og cold store, men HUSK å skrive inn adressen også.

7.1.212 Montenegro – består av to deler, Part 1 som eksportør fyller ut. Part 2 som går på
dyrehelseattestasjon som DK fyller ut med hjelp fra eksportør.
I.16 Husk skrive hvilken grensestasjon partiet går inn i Montenegro.

