
    

 
 

 

att ta del av och följa Gård & Djurhälsans regler och råd för MV-programmet, samt programgruppens beslut, 

att lämna de besättningsuppgifter som är nödvändiga inför statustilldelning och provtagning, 

att följa Jordbruksverkets föreskrifter gällande för får och getter om verksamhetsjournal och märkning av djur, 

att på begäran av Gård & Djurhälsan betala kostnader för deltagande i programmet enligt godkänd taxa, 

att anmäla till Gård & Djurhälsan om kontakt skett med får eller getter från smittad besättning, besättning med okänt 

eller lägre MV/CAE-status, 

att ställa besättningens får och getter till förfogande för blodprovning enligt programmets regler, 

att följa Gård & Djurhälsans riktlinjer om sanering då MV eller CAE konstaterats i besättningen,  

att låta Gård & Djurhälsan använda uppgifter om besättningens MV- eller CAE-status på det sätt som Gård & 

Djurhälsan anser lämpligt för att förhindra smittspridning, samt att upplåta blodprover för sjukdomsövervakning 

enligt uppdrag från Jordbruksverket. 

 

att bedriva MV-programmet enligt plan och riktlinjer för kontrollen fastställda av Jordbruksverket. 

att svara för rådgivning, information, administration och registerhållning, som följer av anslutning till kontrollen. 

att bekräfta anslutning samt pröva och fatta beslut i frågor om MV- och CAE-status. 

att pröva och fatta beslut i frågor om friförklaring så snart förutsättningar föreligger samt utfärda friförklaringsintyg.  

att meddela råd och anvisningar för att hindra smittspridning. 

att i samråd med djurägaren upprätta slaktplan för utslaktning av MV- eller CAE-smittade djur. 

 

Om djurägare inte följer reglerna för programmet, kan Gård & Djurhälsan utesluta djurägaren ur 

programmet. Gård & Djurhälsan har rätt att debitera djurägaren för extra kostnader som uppkommit för 

Gård & Djurhälsan på grund av djurägarens oaktsamhet, underlåtenhet att följa programmets regler m.m. 

 

Undertecknad ansluter sig härmed till Maedi-Visna programmet och förbinder sig från dagens datum att följa vad som anges 

ovan gällande MV och/eller CAE. 

 

 

SE-nummer:  ______________________ 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Ort, datum    Ort, datum 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Djurägarens underskrift    För Gård & Djurhälsan 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 

 

 



för nyanslutning till Maedi-Visna och CAE-programmet

Om ni inte haft några inköp/försäljningar/inlåning etc. inom de senaste tre åren, sätt kryss i denna ruta.

Gäller inte nyetablerade besättningar, de måste ange alla inköp av får och getter sedan uppstarten av besättningen.

Försäljningar till slakt behöver inte redovisas.

Jag intygar härmed att samtliga uppgifter är riktiga.

Ort, datum Djurägarens underskrift

Djurägarförsäkran skickas till:

Cecilia Hagström, Gård & Djurhälsan, Röda huset, 532 96 Skara, 0511-155 00, cecilia.hagstrom@gardochdjurhalsan.se

Besättningskontakter anges på nästkommande sida.

Produktionsplatsnummer

SE-

Har Maedi-Visna/CAE påvisats i besättningen?

Ja, ange år och månad: Nej

Totala antalet får över 1 års ålder i besättningen:

Uppdelat per ålderskategori (antal):

12-23 månader: 24-35 månader: Över 36 månader:(Under 12 månader:

År Månad

Besättningen startade 

med får/getter

ANTAL DJUR

FÅR:

Uppdelat per ålderskategori (antal):

Totala antalet getter över 1 års ålder i besättningen:

(Under 12 månader: 12-23 månader: 24-35 månader: Över 36 månader:

RASER

Ange en eller flera raser som finns i besättningen.

GETTER:

FÅR:

GETTER:

Ankomstdatum: Granskat av Gård & Djurhälsan, datum:

För anslutning måste alla uppgifter vara ifyllda samt förbindelsen daterat och signerad.

BESÄTTNINGSUPPGIFTER

Namn:

Adress:

Tel.nr:

E-Post: Län:

Postadress:

Mobil:

Företagets namn:

DJURÄGARFÖRSÄKRAN

)

)

www.gårdochdjurhälsan.se



Ange alla kontakter med får- och getbesättningar,som ägt rum sedan besättningens uppstart alternativt 

tre år bakåt i tiden.

1=inköp får; 2=inhyrning får; 5=sambete får

7=inköp getter; 8=inhyrning getter; 10=sambete getter

9=försäljning får; 6=uthyrning får

11=försäljning get; 12=uthyrning get

Typ av kontakter Typ av kontakter

+ INFÖRSEL - UTFÖRSEL

BESÄTTNINGSKONTAKTER

Antal djurTyp

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

DatumAntal djurTypDatum

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

Postadress Postadress

AdressAdress

Datum

Namn

Adress

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

Postadress

Typ Antal djur Datum

Namn

Adress

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

Postadress

Typ Antal djur

Namn Namn

Antal djurTyp

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

DatumAntal djurTypDatum

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

Postadress Postadress

AdressAdress

Datum

Namn

Adress

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

Postadress

Typ Antal djur Datum

Namn

Adress

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

Postadress

Typ Antal djur

Namn Namn

Antal djurTyp

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

DatumAntal djurTypDatum

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

Postadress Postadress

AdressAdress

Datum

Namn

Adress

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

Postadress

Typ Antal djur Datum

Namn

Adress

SE-nummer/bes.nr i MV-programmet

Postadress

Typ Antal djur

Namn Namn


