Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Arkivkode:

Mattilsynet
Distriktskontoret for ………………..
Felles postmottak
Postboks 383,
N - 2381 BRUMUNDDAL

-

Søknad om overføring av sau (hunndyr) / geit, vær* / bukk*, frå annet
fylke / mellom soner / innen sonen (stryk det som ikke passer)
Kjøper og selger fyller ut skjemaet og sender dette til kjøpers lokalkontor.
Mottaker/Kjøper
Fornavn

Etternavn

Telefon

Adresse

Postnummer

Poststed

Kjøperbuskapen sitt distriktskontorkontor

Organisasjonsnummer:

Produsentnr.

Leverandør/Selger
Fornavn

Etternavn

Telefon

Adresse

Postnummer

Poststed

Selgerbuskapen sitt distriktskontor

Produsentnr.

Er kjøper medlem av værring:
Søknaden gjelder (kryss av)
Kjøp av vær:
Oppstart av ny
besetning

JA: 

NEI: 

Utvidelse av besetning eller vesentlig omlegging
av driften. Legg ved begrunnelse!
Antall vinterfôra dyr pr 1/1:……………

Antall dyr
det søkes om:

Ekstraordinære tap:
Legg ved
utfyllende
opplysninger!

Rase:

Begrunnelse for kjøpet (legg ved eget ark dersom det ikke er nok plass):

VEND
ARKET
Sted:

Dato:

Kjøpers underskrift:

.
mattilsynet.no

Mattilsynet
Distriktskontor for …………….

Saksbehandler:
Tlf:
Faks:
Besøksadresse:

Postadresse: Felles postmottak
Postboks 383, N - 2381 BRUMUNDDAL
Telefaks: 23 21 68 01/51496401
E-post: postmottak@mattilsynet.no

EGENERKLÆRING FRA SELGER / LEVERANDØR (kryss av)

JA

NEI

Er alle dyra merket etter merkeforskriften
Er dyreholdjournal fullstendig ført
Er det ført helsekort, der all behandling både av veterinær og eier er ført inn
Blir alle døde småfe over 18 måneder blir melde inn til Mattilsynet
Har Mattilsynet ført skrapesjukekontroll av besetningen i løpet av de 3 siste
årene
Er besetningen pålagt offentlige restriksjoner
Er det rekruttert livdyr til besetningen siste 18 måneder
Er det rekruttert livdyr til besetningen de siste 6 måneder
(gjelder Rogaland)

Er det i løpet av de 3 siste årene tatt Mædi prøver (blodprøver) i besetningen
Har det i løpet av de 10 siste årene blitt kjøpt eller oppstallet småfe fra
besetninger der skrapesjuke er påvist?
Har det i de siste 7 årene blitt overført småfe til besetninger der skrapesjuke er
påvist, eller vært kontakt med besetninger der mædi er påvist?
Har besetningen din hatt fellesbeiting på innmark/kulturbeite med andre
besetninger?
For besetninger med sau: Har besetningen geit eller har den hatt geit?
Viss ja, når var den siste gangen det var geit (kje) der?: ÅRSTALL:
Er besetningen kontrollert for fotråte?
Viss JA, dato siste undersøkelse:
Er besetningen kontrollert for CAE?
Viss JA, dato siste undersøkelse:
Har besetningen din mottatt kopplam eller lam for innunder vending fra andre
besetninger de siste 10 år

Jeg kjenner ikke til, eller har mistanke om, at besetningen har skrapesjuke, mædi,
byllesyke eller CAE (geit).
Sted

Dato

Leverandør sin underskrift

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