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DJURÄGARFÖRSÄKRAN

 LAMM  FÅR  GET 

  AVSALU   ÅTERTAG  även inälvor  EG 15 

Djurägare: Telefon 

Adress: Mobil 

   Ok faktura med e-mail 

E-mail: 

Person/organisationsnummer: 

Plus/bankgiro eller clearing och kontonr: 

Djurägarens SE-nr:               Önskar KRAV/EU-EKOL slakt 
        Obs! Lämna certifikat. 

Obs lämna styckschema (se hemsida) om ni vill ha återtagen styckade! 
Lamm
antal 

Tacka
antal 

Bagge
antal 

Get 
antal 

Återtag skinn:    JA saltade……….        JA ej saltade…….. 

OBS djurägaren ansvarar för att återtagsskinn märks med orange märke. Vi lägger ner extra omsorg på avhudningen och 
övrig hantering av dessa skinn, men kan ej garantera resultat eller ersätta eventuella skadade eller förkomna skinn.  
Saltade skinn skall hämtas av djurägaren inom 7 dagar efter slakt annars övergår de i slakteriets ägo. Osaltade skinn skall 
hämtas på slaktdagen. 

Öronnummer 

Härmed intygas på heder och samvete att levererade djur:

• är födda och uppfödda i Sverige och är märkta i enlighet med SJV:s föreskrifter
• enligt min bedömning är friska
• inte kommer från en besättning som är spärrad pga smitta eller från en besättning som står under utökad 

bevakning p.g.a. Nor 98 / atypisk Scrapie

• inte kommer från besättning där analysresultat visat på förekomst av sjukdom som kan överföras från
djur till människa eller förekomst av restsubstanser i kött eller mjölk

• inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling
• djur utan öronmärken eller alltför smutsiga djur tas inte emot. Glöm ej transportintyg! (SJB JSB 3:12)

slakteriets egna noteringar 
Mottaget av 

Styckn      G    S    F  

Smutsiga djur NEJ       JA  Malt Inälv Spårid Lev Vac 

Utmärglade djur NEJ        JA   
Kommentar 

Förväxta klövar NEJ       JA   

Djurägarens underskrift Datum 

 (hämtas samma dag)     antal antal 

(OBS: Extra viktigt om det är någon annan uppfödares SE-nr i örat!)





Christian Bauer
Skärshults Gård
PPN: SE248615 
SE 392 EU





Christian Bauer
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