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Hälsodeklarationen är en egenförsäkran från säljande besättning som kompletteras med aktuella intyg och  
utskrifter. Kryss i grå ruta innebär att högsta nivå inte har uppfyllts. 

Uppgifter säljande besättning
SE nummer  Djurägare

Adress

Postnummer Postadress

Telefonnummer

E-post adress 

Del A:  BVD- och Paratuberkulosprogrammet
Besättningen är ansluten till Paratuberkulosprogrammet1                                        Ja             Nej   

Om ja, ange status .................................................................................  Kopia på statusintyg bifogas            Ja             Nej

 Besättningen är inte ansluten till BVD-programmet, alternativt är ansluten till BVD-programmet  
 men inte friförklarad

Del B:   Egenförsäkran
Hälsodeklarationen avser följande djur (alternativt se bifogad lista):

SE ID-nr Kontrollsiffra:

SE ID-nr Kontrollsiffra:

SE ID-nr Kontrollsiffra:

SE ID-nr Kontrollsiffra:

Hälsodeklaration  
Rekryteringsdjur för köttproduktion

Smittsäkrad besättning

1 Det är inget krav att vara ansluten till paratuberkulosprogrammet i Smittsäkrad besättning, om man är ansluten   
  till paratuberkulosprogrammet är det dock ett krav att följa dess regler.
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1.   Ringorm

Symtom på ringorm1 har inte förekommit i besättningen under de senaste fem åren

Aktuella djur är vaccinerade2 mot ringorm

Vaccinationsjournal där datum och vaccinationspreparat framgår bifogas              ja         nej

Inget av ovanstående uppfylls, status för ringorm är: ....................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

1Symtom på ringorm är tydliga hårlösa fläckar/ringar med möjlig beläggning eller skorpor framför allt på 
 huvud, hals och nacke. 
2Djur räknas som vaccinerade om de har fått 2 vaccinationsdoser i enlighet med tillverkarens  rekommen- 
dationer, varav den andra dosen minst 21 dagar före leverans.

2.   Lungmask

Aktuella djur har aldrig varit på bete1

Symtom2 på lungmask har inte förekommit i besättningen under det senaste året

Aktuella djur är avmaskade och har inte gått på bete efter behandling 

......................................................................................................................................................................................            ...............  /...............    20...............    
Ange avmaskningsmedel (preparatnamn)                                                                Datum för avmaskning

Behandlingsjournal för avmaskningen bifogas         ja           nej

Inget av ovanstående uppfylls, status för lungmask är: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1Lungmask överförs på bete, om djuren inte vistats på bete är risken att de bär på lungmask liten  
2Symtom på lungmask är hosta och/eller andningssvårigheter hos djur som är eller nyligen har varit på bete

3. Stora leverflundran

Aktuella djur har inte vistats på bete1 

Besättningen har fått anmärkningskod 79 eller 80 (stora leverflundran) från slakteriet  
senaste året2                                                                                    Nej

                                                                                 Ja                                                                  

                                                                                 Vet inte/har inte skickat djur till slakt

    1Leverflundran överförs på bete, om djuren inte vistats på bete är risken att de bär på leverflundra liten  
2Uppgift på slaktanmärkningar för det senaste året kan fås från det slakteri som djur har skickats till 



4.  Babesios

Aktuella djur har inte vistats på bete1

Aktuella djur har vistats på bete där2 

fall av babesios3 inte har förekommit

fall av babesios3 har förekommit
1Babesios överförs via fästingar, om djuren inte vistats på bete är risken att de bär på babesios liten.
2Vad olika status för babesios innebär beror på den köpande besättningens smittläge;

- Om babesios förekommer i den köpande besättningen är det ingen nackdel om de nya djuren har utsatts 
för smittan tidigare. Bete på smittad mark ger dock ingen garanti för immunitet.
- Om babesios inte förekommer i den köpande besättningen finns en risk att den förs in med inköp av djur.

3Symtom på akut infektion med babesios är feber och blodfärgad urin. Babesios kallas också för piroplasmos,  
  sommarsjuka och blodhalning.
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5. Tecken på smittsam sjukdom

Aktuella djur har inte visat tecken på smittsam sjukdom under de senaste 14 dagarna 
(t.ex. feber, nedsatt aptit eller allmäntillstånd, hosta, diarré, näsflöde, koppor), och  
besättningen har inte har drabbats smittsam sjukdom de senaste 4 veckorna, där ett  
flertal av djuren insjuknat (t.ex. feber, diarré, hosta).

Aktuella djur har visat tecken på smittsam sjukdom de senaste 14 dagarna, alternativt be-
sättningen har drabbats av smittsam sjukdom de senaste 4 veckorna. 
Beskriv status:   :................................................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Övriga behandlingar eller andra upplysningar

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jag intygar härmed att samtliga ovanstående uppgifter är korrekta

..................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................

Ort och datum     Säljande djurägare, underskrift

Allmänna råd till köparen vid djurinköp
•	 Hälsodeklarationen	omfattar	några	av	de	viktigaste	smittämnen	som	kan	spridas	då	djur	flyttas	mellan	besättningar.								

Det	finns	dock	fler	smittämnen	som	också	kan	spridas	via	inköp	av	djur.	
•	 De	inköpta	djuren	bör	hållas	isolerade	från	besättningens	övriga	djur	i	minst	4	veckor.
•	 Undvik	att	köpa	djur	från	andra	regioner	än	din	egen,	då	smittläget	är	olika	för	olika	regioner.	 

Att	få	in	en	ny	smitta	i	regionen	kan	få	stora	konsekvenser	för	alla	besättningar	i	ditt	område.
•	 Genomför	bara	noggrant	planerade	djurinköp,	diskutera	gärna	med	din	veterinär.

 Mer information om hur du skyddar din besättning mot smittsamma sjukdomar finns på www.smittsäkra.se


