
Nyhetsbrev nr 1 2022 för anslutna till MV/CAE-programmet 

Nu har vi påbörjat ett nytt härligt får- och get-år och vi inleder med en nyhet om att vi nu har 

sjösatt en Mina sidor-funktion för er som är anslutna till kontrollprogrammet. Du hittar 

Mina-sidor genom att klicka på Mina-sidor-knappen som finns högst upp till höger på Gård & 

Djurhälsans hemsida. Därefter väljer du länken Logga in till MV/CAE-programmet och loggar 

in med ditt bank-ID. 

 

På Mina sidor kan du se och skriva ut ditt aktuella status-intyg. Du kan också fylla i din 

Djurägarförsäkran inför förnyande av status.  

OBS! Du ska inte fylla i en ny Djurägarförsäkran om det inte är dags att förnya din status. Det 

är först när du fått avisering från oss som du fyller i den.  

Vi har dock några kunder vars intyg gått ut och där vi inte fått in någon ny Djurägarförsäkran. 

Om det är så att ditt status-intyg gått ut, då är det hög tid att fylla i en ny Djurägarförsäkran. 

Detta gör du enklast på Mina sidor, men har du inget bank-ID så kontakta oss så mejlar eller 

postar vi en Djurägarförsäkran till dig. 

Vi vill uppmärksamma er som har provtagningar framför er att läsa igenom punkten ”Hur 

förbereder jag för provtagning i min besättning?” under Frågor och svar på 

kontrollprogrammets sida. Här finns många goda råd och även viktig information. Vi vill 

trycka på att det är viktigt att du planerar provtagningen så att du inte bokat provtagning när 

du har högdräktiga eller nylammade/nykillade djur (gäller 1 mån före till 1 mån efter 

förlossning). Om du har flera olika grupper av djur som lammar/killar utspritt under året så 

kan du kontakta oss för uppdelad provtagning. Du kan inte få ett nytt status förrän samtliga 

djur som är aktuella för provtagning har provtagits med negativt (inga påvisade antikroppar 

mot MV/CAE) resultat. 

 

 

Hälsning MV/CAE-teamet på Gård & Djurhälsan 

Telefon alla vardagar kl. 09.00 – 12.00, 0771-21 65 00 Mail: mv@gardochdjurhalsan.se 
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