RAPPORTERING av förflyttning
- får och getter

Skickas till:
Jordbruksverket
Registerenheten
551 82 Jönköping
Fax: 036-12 63 40

Anvisningar till blanketten finns
på nästa sida.

Person-/organisationsnummer

A. Rapportör
Namn

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

B. Förflyttning av får och getter - Fyll i här när du lämnar djur
Djurslag som flyttas
Får

Getter

Från
produktionsplats

Datum för avfärd

Till
produktionsplats

Antal djur
som flyttas

Från
produktionsplats

Antal djur
som flyttas

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
C. Förflyttning av får och getter - Fyll i här när du tar emot djur
Djurslag som flyttas
Getter

Till
produktionsplats

www.jordbruksverket.se-PDF

Får

Datum för ankomst

2 0
2 0
2 0

SJV JSB3:3 2013-11

2 0
2 0
2 0
D. Underskrift
Datum

Underskrift

2014-04-09

Postadress
JORDBRUKSVERKET
Registerenheten
551 82 JÖNKÖPING

Besöksadress

E-post

Internet

Vallgatan 8

register
@jordbruksverket.se

www.
jordbruksverket.se

Telefon
Kundtjänst

Fax
Registerenheten

0771-223 223

036-12 63 40

Anvisningar till blanketten ”Rapportering av förflyttning - får och getter”
Alla förflyttningar av levande får och getter ska rapporteras till registret.
• Det är djurhållaren på båda produktionsplatserna som är ansvariga för att förflyttningen rapporteras.
• Rapporteringen av förflyttningen ska ske inom 7 dagar från det att djuren flyttades.
• Rapporteringen kan göras av ett ombud för djurhållaren. Ombudet ska kunna visa upp fullmakt.
A. Rapportör (djurhållare eller ombud)
Fyll i namn, organisations-/personnummer, telefonnummer och mobiltelefonnummer.
B. Förflyttning när du lämnar djur
Här fyller du i när du flyttar djur från din produktionsplats. Du anger vilket djurslag som flyttas,
vilket produktionsplatsnummer djuren lämnar, datum för avfärd, till vilket produktionsplatsnummer
djuren flyttas och hur många djur det gäller.
C. Förflyttning när du tar emot djur
Här fyller du i när du tar emot djur till din produktionsplats. Du anger vilket djurslag som flyttas,
vilket produktionsplatsnummer djuren flyttas till, datum för ankomst. Vilket produktionsplatsnummer
djuren kommer från och hur många djur det gäller.
D. Underskrift
Här skriver du som rapportör eller ombud under att rapporteringen är korrekt.

Ytterligare information
• Blanketten kan också laddas ner på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se, under länken:
www.jordbruksverket.se/djurmarkningochtransport
• Mer information om rapportering av förflyttning för får och getter finns på Jordbruksverkets
webbplats, www.jordbruksverket.se. Du kan också kontakta kundtjänst på tfn 0771-223 223
• Vid import eller export kontakta registerenheten på 036-15 63 63, fax 036-12 63 40

