Reiseplan /Route plan
For transport av levende dyr / Transport of live animals
Transportmåte / Means of transport

Transportør / Transporter
(1)
(navn, adresse, firma) / (name, adress, buisness name)

(1)

Registreringsnummer eller identifikasjon / No of
registrationplate or identification
Transportørens underskrift / Signature of transporter
(1)

Dyreart / Animal spieces

Reiserute / Itinerary

(1)

Antall / Number
Avsendersted / Place of departure

Bestemmelsessted / Place of country of destination

Antatt reisetid / Estimated journey time

Nummer på helsesertifikat eller medfølgende dokument
/ No(s) of health certificate(s) or accompanying document (2)

Stempel / Stamp

(2)

Veterinær på avsenderstedet / Veterinarian of place of
departure
(Stempel og underskrift)

Dato og avsendelsestidspunkt / Date and time of departure

Grenseveterinær (Stempel og underskrift) Competent authority of the point
of exit of EU or authorised crossing point (4)
Navn på dyretransportsjåfør / Name of person in charge of the
transport during the journey (3)
Mellom- og omlastingsstasjon / Stopping or transferpoint
(3)

Sted og adresse/Place and
adress
a)

Dato og tidspunkt /Date and
time

Lengde på opphold /Lenght of
the stop

Årsak til opphold / reason

b)
c)
d)
Dag og tid for ankomst/ Date and time of arrival
(1) Fylles ut av transportør før avreise / To be completed by the transporter
before departure
(2) Fylles ut av offentlig veterinær / To be completed by the official
veterinarian
(3) Fylles ut av dyretransportsjåfør under transporten /To be completed by
the transporter during the journey
(4) Fylles ut av grenseveterinær eller veterinær på autorisert stoppested /
To be completed by the competent authority at the point of exit or
authorized crossing point

Underskrift av dyretransportsjåfør/ Signature of person in charge
during journey

Ved transport ut av Norge besørget av registrert transportør og hvor transporttiden er mer enn 8 timer skal det utfylles reiseplan. Ved transport til
tredjeland der transporttiden i EU overskrider 8 timer skal reiseplanen attesteres av grenseveterinær og sendes til den offentlige veterinæren på
avsenderstedet.
Det sentrale Mattilsynet 30.05.02 BHL

