
Förbindelse om anslutning till Klövkontrollen 

 
Förbindelsen avser besättning 

Person/organisationsnummer 
 
 

Produktionsplatsnummer  
SE- 

Djurhållare 
 
 

Telefon 

Adress 
 
 

Mobiltelefon 

Postnummer och postadress 
 
 

Fax 

E-postadress 
 
 

Län 

Kontakter senaste 12 mån (inköp, sambete, rymlingar), 
ange SE-nr: 
 
 

Antal tackor >12 mån 
 
 
Raser 
 
 

 
Genom underskrift godkänner jag de allmänna villkoren för anslutning till 
Klövkontrollen enligt bilaga:  

 

 
Datum 
 
 

Datum 

Djurhållare 
 
 

För Gård & Djurhälsan 

Namnförtydligande 
 
 

Namnförtydligande 

 
Ifylld förbindelse skickas till: 
Gård & Djurhälsan 
Kungsängens gård  
753 23 Uppsala 
 
 

 

  



Allmänna villkor för anslutning till Klövkontrollen 
 
Klövkontrollens målsättning är att: 

• Ge råd om klövvård, klövsjukdomar, förebyggande åtgärder och smittskydd till landets 
lammproducenter. 

• Kontrollera och bekämpa fotröta på nationell nivå. 

• Förhindra smittspridning mellan besättningar. 

• Möjliggöra livdjurshandel med fotrötecertifierade djur. 

 
Detta genomförs genom att: 

• Ge råd om klövvård, klövsjukdomar, förebyggande åtgärder och smittskydd till landets 
lammproducenter. 

• Utföra saneringar i smittade besättningar. 

• Utföra besättningsgenomgångar för fotrötecertifiering och utfärdande av F-status. 

• Utföra riskvärderingar för anslutna besättningar för årligt förnyande av F-status. 

• Analysera fotröta och saneringsresultat under svenska förhållanden. 

• Utbilda och informera veterinärer, fårklippare och lammproducenter. 

 
Gård & Djurhälsan förbinder sig att:  

• Bedriva kontrollprogrammet mot fotröta enligt av Jordbruksverket fastställda plan och riktlinjer 
för kontrollen. 

• Svara för rådgivning, information, administration och registerhållning, som följer av anslutning 
till kontrollen. 

• Bekräfta anslutning samt pröva och fatta beslut i frågor om F-status. 

• Meddela råd och anvisningar för att hindra smittspridning. 

 
Djurhållaren förbinder sig att: 

• Följa av Jordbruksverket fastställda plan och riktlinjer för Klövkontrollen. 

• Låta Gård & Djurhälsan ta del av uppgifter som är av betydelse för Klövkontrollen exempelvis 
journaluppgifter om sjukdomar och behandlingar i besättningen. 

• Betala årlig avgift för anslutning till Klövkontrollen. 

• Låta Gård & Djurhälsan använda uppgifter om besättningens F-status på det sätt som Gård & 
Djurhälsan anser lämpligt för att förhindra smittspridning. 

• Meddela Gård & Djurhälsan ändrade ägarförhållanden som t ex byte från enskild firma till 
aktiebolag. 

 
Övrigt 

Förbindelsen gäller per kalenderår och förlängs automatiskt ett år i sänder såvida inte skriftlig 
uppsägning har skett två månader innan kalenderårets utgång. 
Upplysningar om besättningen hanteras av Gård & Djurhälsan enligt gällande sekretessbestämmelser i 
lag (2009:332) 2 kap 4 §. 
 
Behandling av personuppgifter (Dataskyddsförordningen (GDPR): Genom att underteckna ansökan 
godkänner du även att personuppgifter som lämnas i ansökan registreras och lagras i Gård & 
Djurhälsans datasystem. Uppgifterna behandlas av Gård & Djurhälsan för administration och andra 
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av 
statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per 
kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig 
som registrerats. Gård & Djurhälsan är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande 
uppgifter. 
Beslut fattade av Gård & Djurhälsan kan i enlighet med förordningen om kontroll av husdjur m.m. 
(2006:816) överklagas till Jordbruksverket.  
Besättningen kan uteslutas ur Klövkontrollen om djurhållaren inte följer bestämmelserna och ovan 
angivna allmänna villkor för kontrollen. 
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