Baggrundserklæring til brug ved flytning af tamsvin til en anden medlemsstat1
Besætningsnummer2:

CHR nummer:
Besætningsadresse:

Sædopsamlingsstationens godkendelsesnummer 3:
Information om dyrene:

Antal

Alder i uger

Øremærkenummer

Ved behov for tilføjelse af flere individer end skemaet tillader, kan der vedlægges en supplerende liste med
tilsvarende data, underskrevet af den besætningsansvarlige.

Antal dyr i alt, som denne erklæring vedrører:
Undertegnede ansvarlige for ovennævnte besætning erklærer, at ovennævnte dyr:
VÆLG3: A. er bestemt til slagtning (POR-INTRA-Y) / B. er ikke bestemt til slagtning (POR-INTRA-X) / C. er sæddonordyr
(POR-INTRA-X), og:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

har været opholdt sig i besætningen i mindst 30 dage eller siden fødslen;
ikke har været i kontakt med svin, der havde lavere sundhedsstatus eller var omfattet af flytterestriktioner af
dyresundhedsmæssige årsager4;
ikke været i direkte eller indirekte kontakt med opdrættede dyr, der er indført til Unionen fra et tredjeland eller
territorium inden for de sidste 30 dage før afsendelsen af dyrene;
stammer fra en besætning, hvor der ikke har været abnorm dødelighed af ukendte årsager;
siden fravænningen (over 5 uger) har været holdt under kontrollerede opstaldningsforhold jævnfør den til enhver
tid gældende Trikinforordning5.
3
er bestemt til direkte transport til en anden sædopsamlingsstation, og
a.
i. Enten3 har de siden indsættelsesdatoen til stadighed opholdt sig på sædopsamlingsstationen og
er med negativt resultat blevet underkastet alle obligatoriske rutinetest som omhandlet i del 2,
kapitel I, punkt 2, i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/686 inden for de sidste 12 måneder
før datoen for flytningen, og
ii. Eller3 de er med negativt resultat blevet underkastet alle test omhandlet i del 2, kapitel I, punkt
1, litra b) og c), i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/686, der kræves før indsættelse på en
sædopsamlingsstation, udført i perioden umiddelbart inden karantænen og i
karantæneperioden, og
b. operatøren har fået forudgående samtykke fra bestemmelsessædopsamlingsstationens stationsdyrlæge,
og
c. de anvendte transportmidler er rengjort og desinficeret inden brug.

Dato og klokkeslæt for
pålæsning af dyrene i
besætningen

Den besætningsansvarliges navnestempel eller
navn i blokbogstaver

Den besætningsansvarliges
underskrift

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og
foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik.
_____________________________________
1.
Baggrundserklæringen skal udfyldes og underskrives af enten besætningens ejer eller bruger, eller en medarbejder, som agerer på ejers eller brugers vegne.
Erklæringen danner baggrund for en del af embedsdyrlægens certificering af dyresundhedscertifikatet i forbindelse med flytning af tamsvin til en anden
medlemsstat. Den udfyldte erklæring skal afleveres til embedsdyrlægen. Udgifter forbundet med manglende eller mangelfuld udfyldt erklæring er
Fødevarestyrelsen uvedkommende.
2.
Såfremt besætningsnr. er det samme som CHR nr., er det frivilligt at udfylde dette felt.
3.
Det ikke relevante overstreges
4.
Overstreges hvis der er tilladelse til at fjerne dyrene fra besætninger under restriktioner.
5.
Overstreges, hvis dyrene ikke lever op til kravene i Trikinforordningen om kontrollerede opstaldningsforhold.
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