EGENERKLÆRING VED SLAKTING AV STORFE, SAU OG GEIT –
Radioaktivitet og nedfôring
Erklæringen skal brukes ved all levering av storfe og småfe (sau, lam, geit) til slakteri.
Skjemaet skal følge dyra til slakteriet.

FYLLES UT AV PRODUSENTEN:

Antall dyr i leveransen

Produsentnr.........……………..

Ku…........

Navn...........………………....…………………………

Okse....…. Kalv….......

Adresse................…………......Kommunenr …………

Sau/lam…... Geit.…….

Kvige….....

Hest…….
Dyra i leveransen er : ( sett x foran)
Inneforet
Kun inngjerda, gjødsla beite
(heime eller på støl)

Heimebeite
Utmarksbeite
Oppgi beitelag/sone eller besetningsmåling

Beitelag/sone……………......................................…………......

 Besetningsmåling

(Jfr. Mattilsynets soneinndeling)

Beiteområdet ligger i………………….…………..i ……….............……………. Kommune
PÅLAGT NEDFORINGSTID I TOTALT …............UKER
START PÅ NEDFORINGEN DATO: …………………….
Saltstein m/berlinerblått er utlagt på utmarksbeite
Det er brukt vomtabletter m/berlinerblått
Kuene har fått minst 1kg kraftfor m/berlinerblått pr dag i beiteperioden
Geitene har fått minst 0,3 kg kraftfor m/berlinerblått pr dag i beiteperioden
Det bekreftes med dette at foringen er gjennomført etter den foringsplan som er gitt fra
Landbruksdepartementet og etter anvisning fra de lokale landbruksforvaltninger.

Sted ……………., dato ............................. Husdyreiers underskrift..................………………
TIL BRUK FOR SLAKTERIET
Slaktedato.................…………………

Ev. ventetid for levering....................………………………………

Antall nedforingsdager................…….

Anmerkninger....................….……………………………………..

Måledato:…………………….……….

Sankedato:………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Dato…………………… underskrift ………………………………… stempel .....................................................

TIL BRUK FOR KJØTTKONTROLLEN:
Antall dyr/kg er godkjent.………............... Antall dyr/kg , ikke godkjent pga radioaktivitet ……………………
Antall dyr/kg kassert av andre grunner enn radioaktivitet ............………………………………………………..
Dato…………………… underskrift ………………………………… stempel

Informasjon til dyreeier
Det er etablert observasjonssoner for slaktedyr. Det er ikke tillatt å levere dyr fra
observasjonssoner til slakt før de er målt og erklært enten i tiltakssone eller frisone. Dyr
som utelukkende har beitet på innmark kan slaktes fritt. Egenerklæring skal likevel
sendes med alle leveranser av slakt. Dette gjelder også nødslakt og "hasteslakt".
Mattilsynets oversikt over nedforingstid skal foreligge senest 20. september.
Unntak:
 Det er unntak for dyr som er innefôret eller kun har gått på inngjerdet, gjødslet
kulturbeite. Dette må bekreftes på egenmeldingsskjemaet.


Unntak gjelder også for nødslakt og hasteslakt med veterinærattest. Slakt med
egenmelding er ikke automatisk unntatt. (Slike leveranser må klareres med
kjøttkontrollen på forhånd.)

Dyr som har beitet i frisoner kan slaktes fritt. Mattilsynet kan når som helst omgjøre frisoner
til observasjonssoner dersom det kommer fram opplysninger som gjør dette aktuelt.


Mattilsynet / den lokale kjøttkontrollen kan tillate slakting fra observasjonssoner. Slike
leveranser må vurderes fortløpende i forhold til levendedyrmålinger og andre
tilgjengelige måleresultater og utviklingen i beitesesongen.

