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AVTAL för anslutning till organiserad frivillig
övervakning avseende Maedi Visna (MV) hos får
samt Caprin Artrit Encephalit (CAE) hos get
Djurhållaren förbinder sig
att
ta del av och följa programmets plan och riktlinjer fastställda av
Jordbruksverket samt Gård & Djurhälsans beslut
att
lämna de uppgifter som är nödvändiga inför provtagning och statustilldelning
att
följa Jordbruksverkets föreskrifter gällande journalföring och märkning av får
och getter
att
betala årsavgift och provtagningsavgift enligt fastställd 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 blodprovstagning enligt
programmets regler
att
följa Gård & Djurhälsans riktlinjer om sanering då MV/CAE-smitta
konstaterats i besättningen
att
låta Gård & Djurhälsan använda uppgifter om besättningens MV/CAE-status
på det sätt som Gård & Djurhälsan anser lämpligt för att minska risken för
introduktion och smittspridning av MV och CAE samt underlätta en säker
livdjurshandel, samt att upplåta blodprover för sjukdomsövervakning enligt
uppdrag från Jordbruksverket
Gård & Djurhälsan förbinder sig
att
bedriva programmet enligt programmets plan och riktlinjer fastställda av
Jordbruksverket
att
svara för rådgivning, information, administration och registerhållning som
följer av anslutning till programmet
att
bekräfta anslutning samt pröva och fatta beslut i frågor om MV/CAE-status
samt utfärda statusintyg
att
meddela råd och anvisningar för att förhindra smittspridning
att
i samråd med djurägaren upprätta slakt-/saneringsplan för utslaktning av
MV- eller CAE-smittade djur
Om djurhållaren 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.
Detta avtal gäller per kalenderår och förlängs automatiskt ett år i taget om inte skriftlig
uppsägning har skett senast två månader före årets utgång.
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Upplysningar om besättningen hanteras av Gård & Djurhälsan enligt gällande
sekretess-bestämmelser i 2 kap 4 § lag (2009:302) om verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård.



Beslut fattade av Gård & Djurhälsan kan i enlighet med 19 § lag (2006:807) om
kontroll av husdjur m.m. överklagas till Statens jordbruksverk.



Besättningen kan uteslutas ur kontrollprogrammet om djurägaren inte följer
bestämmelserna och ovan angivna allmänna villkor för kontrollprogrammet.



Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat
skiljeförfarande.



Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR - den nya EU-förordningen som
gäller i hela EU. Som en förutsättning för att du ska ha möjlighet att vara kund hos oss
behöver vi registrera uppgifter om dig för att kunna hantera vårt arbete och skicka
nödvändig information till dig.

Så här arbetar vi med GDPR:
 Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra
tjänster och bedriva vår verksamhet.


Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.



Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.



Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.



Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.



Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en
incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta
oss. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter vi har för dig, eller be
att få dina uppgifter raderade från vårt register, skicka ett mejl till oss så hjälper vi dig.
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Jag har läst och godkänner ovanstående villkor. Jag ansluter härmed min
besättning till organiserad frivillig övervakning avseende Maedi Visna (MV)
hos får samt Caprin Artrit Encephalit (CAE) hos get och förbinder mig från
dagens datum att följa vad som anges ovan.

SE-nummer: ________________________________

Personnummer: ______________________________

______________________________
Ort, datum

______________________________
Djurhållarens underskrift

_____________________
För Gård & Djurhälsan

______________________________
Namnförtydligande

Ebba Schwan__________
Namnförtydligande
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DJURÄGARFÖRSÄKRAN
för nyanslutning till Maedi-Visna och CAE-programmet
För anslutning måste alla uppgifter vara ifyllda samt avtalet daterat och signerad.
BESÄTTNINGSUPPGIFTER
Namn:

Adress:

Personnummer:

Postadress:

Företagsnamn (frivilligt):

Län:

Organisationsnummer (frivilligt):

Tel.nr:

E-post:

Produktionsplatsnummer

Besättningen startade med får/getter:

SE-

År

Månad
Har Maedi-Visna/CAE påvisats i besättningen?
Nej

Ja, ange år och månad:

ANTAL DJUR
FÅR:

Totala antalet får över 1 års ålder i besättningen:
Uppdelat per ålderskategori (antal):
(Under 12 månader :

GETTER:

) 12-23 månader :

24-35 månader :

Över 36 månader:

24-35 månader :

Över 36 månader:

Totala antalet getter över 1 års ålder i besättningen:
Uppdelat per ålderskategori (antal):
(Under 12 månader :

) 12-23 månader :

RASER
Ange en eller flera raser som finns i besättningen.
FÅR:

GETTER:

OBS! Besättningskontakter anges på nästkommande sida.
Försäljningar till slakt behöver inte redovisas.

Jag intygar härmed att samtliga uppgifter är riktiga.

Ort, datum

Djurhållarens underskrift

Avtal & Djurägarförsäkran skickas till:
Gård & Djurhälsan, Röda huset, 532 96 Skara eller mv@gardochdjurhalsan.se
Vid frågor ring 0771-21 65 00 alla vardagar kl. 9-12
www.gardochdjurhalsan.se
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Besättningskontakter
Ange alla kontakter med får- och getbesättningar som ägt rum sedan besättningens uppstart alternativt fem år tillbaka.

+ INKOMMANDE DJUR

- UTGÅENDE DJUR

Typ av kontakter*

Typ av kontakter*

1=inköp får/get; 2=inhyrning får/get;
3=återkomst efter uthyrning eller sambete får/get

4=försäljning får/get; 5=uthyrning får/get
6=sambete får/get

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

SE-nummer

SE-nummer

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

Datum

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

SE-nummer

SE-nummer

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

Datum

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

SE-nummer

SE-nummer

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

Datum

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

SE-nummer

SE-nummer

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

Datum

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

SE-nummer

SE-nummer

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

*Kontakttyp

Antal djur

*Kontakttyp

Antal djur

*Kontakttyp

Antal djur

*Kontakttyp

Antal djur
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Besättningskontakter
Ange alla kontakter med får- och getbesättningar som ägt rum sedan besättningens uppstart alternativt fem år tillbaka.

+ INKOMMANDE DJUR

- UTGÅENDE DJUR

Typ av kontakter*

Typ av kontakter*

1=inköp får/get; 2=inhyrning får/get;
3=återkomst efter uthyrning eller sambete får/get

4=försäljning får/get; 5=uthyrning får/get
6=sambete får/get

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

SE-nummer

SE-nummer

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

Datum

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

SE-nummer

SE-nummer

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

Datum

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

SE-nummer

SE-nummer

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

Datum

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

SE-nummer

SE-nummer

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

Datum

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

SE-nummer

SE-nummer

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

Datum

*Kontakttyp

Antal djur

*Kontakttyp

Antal djur

*Kontakttyp

Antal djur

*Kontakttyp

Antal djur

*Kontakttyp

Antal djur

