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Vedlegg til kjøreseddelnummer_____________________________________________

Egenerklæringsskjema om medisinbruk eller andre relevante helseopplysninger
Ref. forskrift nr. 1623 om næringsmiddelhygiene og forskrift nr. 164 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.
Slakterier skal ikke ta imot dyr på slakteriets område med mindre de har mottatt relevante opplysninger om næringsmiddeltrygghet som
finnes i journalene på driftsenheten.
Navn på produsent: ________________________________________________________Prod. Nr.:_____________________

Opplysninger om dyret/dyrene:
1.
2.
3.
4.

Ja

Nei

Er merket og registrert ihht. off. forskrifter – friske og egnet til slakt – er transportdyktige – ingen off.
restriksjoner:
Medisinbruk: tilbakeholdelsestid er utløpt for mer enn 7 dager siden:
Egenbehandling mot parasitter. Tilbakeholdelsestid utløpt:
Er hasteslakt (dyr med MKI som ikke er oversendt MT inne tidsfrist. Årsak skal alltid skrives)

Er svaret nei på punkt 1-3 over, eller det er hasteslakt, eller det er andre relevante opplysninger, fylles det ut nedenfor.

Dyreslag

Fødselsdato

Kjønn

Identitetsmerke
(øremerke, tatovering,
hestepass) nr.

Dersom hasteslakt – oppgi hvorfor
dyret må slaktes raskt

Medisinbruk
Dersom tilbakeholdelsestiden er utløpt for mindre enn 7 dager siden, eller dyret / dyrene er behandlet med preparater med langtidseffekt (eks
parasittmidler) / dersom det er hasteslakt og det er brukt medisiner de siste 60 dagene.
Behandlingstidspunkt
Navn på
Tilbakeholdelsestid
Administrasjonsform /
Angi hvem behandling er utført av
medikament
(antall dager)
injeksjonssted
(veterinær, eier el andre)
(evt. dose)

Evt. andre relevante helseopplysninger/plass for utdypende informasjon om dyret/dyrene
Andre relevante helseopplysninger kan være; Er besetningen pålagt off. restriksjoner, om det er restriksjoner på området dyrene kommer fra,
forekomst av sjukdommer som har betydning for mattrygghet og kvalitet, eks tidligere relevante registreringer fra kjøttkontrollen.

Dato:____________Sted:___________________________Underskrift produsent:____________________________________

Annen relevant informasjon fra sjåfør vedrørende transport (tilrettelegging mm)

Dato:____________Sted:___________________________Underskrift sjåfør:________________________________________
For utfylling av Nortura: Kan slaktes uten videre undersøkelser av Matkjedeinformasjon (ja eller nei): _________________
Om nei, angi hvilke opplysninger Mattilsynet må vurdere nærmere: _____________________________________________
Dyr som er syke eller har fysiologiske skavanker eller viser patologiske forandringer, er ikke ansett å være skikket til transport, særlig: a) dyr som
ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp, b) dyr som har et alvorlig åpent sår eller en prolaps, c) drektige dyr som er minst 90 % inne i
drektighetsperioden, eller dyr som har født i løpet av foregående uke, d) nyfødte pattedyr med navle som ikke er leget ennå, e) svin på under tre
uker, lam på under en uke og kalver på under ti dager med mindre de skal transporteres over en avstand kortere enn 100 km

