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Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning
Säljarens namn____________________________ SE- nr_____________
Hälsodeklarationen är ett hjälpmedel för att minska risken att introducera smitta i form av exempelvis
parasiter, bakterier eller virus till köparbesättningen, men garanterar inte smittfria djur och ersätter

därför inte karantän innan inköpta djur släpps i en ny besättning. Observera att
Hälsodeklarationen inte är ett veterinärintyg utan att upplysningarna lämnas på heder och samvete av
säljaren.
Vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter i säljarbesättningen avråds från
försäljning/inköp av djur.
Är besättningen ansluten till Maedi-Visna (MV) kontrollen?

Ja ☐

Nej☐

Ja ☐

Nej☐

Tas träckprov minst årligen på tackor?

Ja ☐

Nej☐

Tidpunkt (mån/år) för senaste träckprovsanalys på tackor:

_____/______

Senaste avmaskning av tackor(mån/år):

_____/______

Tas träckprov minst årligen på lamm?

Ja ☐

Tidpunkt (mån/år) för senaste träckprovsanalys på lamm:

_____/______

Senaste avmaskning av lamm(mån/år):

_____/______

Senaste avmaskning av de djur som säljs(mån/år):

_____/______

Har kontroll efter avmaskning i besättningen gjorts de senaste 2 åren?

Ja ☐

Nej☐

Ja ☐

Nej☐

Om ja, vilket status? ______

Aktuellt MV-intyg ska uppvisas.

Är besättningen ansluten till Klövkontrollen?
Om ja, ska aktuellt F-statusintyg uppvisas

Nej☐

Om ja, vilket preparat användes? ___________________
Var antalet ägg 0 (noll) i kontrollprovet?

Kommentar _____________________________________________________________
Provsvar ska kunna uppvisas avseende ovanstående provtagningar
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Har stora magmasken (Haemonchus) påvisats i träckprov eller på annat sätt misstänkts i
besättningen?

Ja ☐

Nej☐

Om ja, när påvisades den sist?
Kommentar ____________________________________________________________
Lämnar ditt slakteri uppgifter om sjukdomsregistreringar på avräkningen?

Ja ☐

Nej☐

Har stora leverflundran (Fasciola) konstaterats eller misstänkts i besättningen?
Ja ☐

Nej☐

(kod 79-80 på slaktavräkningen, vid obduktion eller vid särskild träckprovtagning)? ___________
Har smittsamt muneksem – orf – förekommit i besättningen?

Ja ☐

Nej☐

Ja ☐

Nej☐

Om ja, när var det senaste aktiva utbrottet? ___________________
Har löss påvisats i besättningen de två senaste åren?
Tidpunkt och preparat för de tre senaste behandlingarna mot löss:
1 ____/____ ___________ 2 ____/____ ___________ 3 ____/____ ____________
mån/år

preparat

mån/år

preparat

mån/år

preparat

Har eventuell behandling varit effektiv?

Ja ☐

Nej☐

Kommentar ____________________________________________________________
Har det förekommit import av får till besättningen, eller har får köpts in från besättning som
importerat livdjur?

Ja ☐

Nej☐

Tillämpas alltid G&Ds rekommendationer för karantänsbehandling vid införsel av djur i
besättningen?

Ja ☐

Nej☐

Förekommer symtom som hosta, klåda, etc. i påtaglig omfattning i besättningen?Ja ☐

Nej☐

Om ja, ange vad. _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Övriga kommentarer: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Intygas av:
_________ __________________ ________________________ _________________
Datum

Signatur

Namnförtydligande

Telefon
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Tolkningshjälp Hälsodeklaration
Syftet med hälsodeklarationen är att köparen ska informeras om hälsoläget i säljarbesättningen och
utifrån denna kunna bedöma om köp är lämpligt, alternativt vilka försiktighetsåtgärder som behöver
vidtagas. Den bedömningen måste göras utifrån förhållandena i köparbesättningen, t.ex. är förekomst av
en specifik parasit utan resistens inget hinder om den redan finns i köparbesättningen. Begär att få en
hälsodeklaration innan du åker till säljaren för att hämta djuren. Då kan du i lugn och ro gå igenom den
och begära förtydliganden om det är några oklarheter. Rådfråga alltid Gård & Djurhälsan eller din
veterinär vid tveksamhet.
MV: Köp aldrig djur från en besättning som har lägre status än Din egen.
Fotröta: Följ alltid Klövkontrollens rekommendationer om fotbad vid karantän.
Träckprover och parasiter: Om inte träckprov tas innebär det att parasitstatus i besättningen är
okänt och då avrådes från köp. Kontroll efter avmaskning innebär att man tar ett träckprov och
sedan avmaskar fåren varefter man tar ett nytt träckprov 7–10 dagar efter avmaskningen. I det sista
träckprovet ska då inga parasitägg påvisas. I de fall ytterligare utredning gjorts noteras detta på
kommentarsraden. Vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter i säljarbesättningen
avråds från inköp.
Vid införsel av djur från en annan besättning finns alltid risk för introduktion av ny parasitsmitta.
Undvik därför i möjlig mån att köpa djur från besättningar som har nya parasitarter du inte redan har
på din gård.
Observera att det är viktigt för bedömningen av Stora Leverflundran att slakteriet lämnar uppgift om
sjukdomsregistreringar.
Orf: Har Du inte orf i Din besättning bör Du vara försiktig med inköp från besättningar som har det.
Löss: Finns lus i säljarbesättningen måste Du självklart vara extra noggrann med avlusning i karantän.
Djurkontakter i säljarbesättningen: Har säljarbesättningen mycket kontakter med andra
besättningar ökar det risken för smitta, särskilt om djur importerats. Om säljarbesättningen inte själv
tillämpar karantänsbehandling enlig G&D:s rekommendationer innebär det en ökad risk.
Andra sjukdomssymptom: Finns uppgift om hosta, klåda, diarréer var noga med att fråga om
orsaken.
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