
III. 

Februar 2022 

Erklæring om fødevarekædeoplysninger for svin, kvæg, får, geder, heste m.v. som 

skal afgives hver gang, der sendes dyr til slagtning 
Dyreart (svin, kvæg, får, geder, heste m.v.) 

Antal dyr i alt: 

CHR-nummer: 

Besætningsnummer: 

Identifikationsnumre på dyrene (evt. separat liste): 

Hvis dyrene er født uden for Danmark skal dette angives. 

Identifikation af besætning/flok/bur (hvis relevant): 

Adresse: 

Besætningsejer: 

Navn: 

Adresse: 

Slagteriets/Slagteriselskabets navn: 

Undertegnede besætningsansvarlige erklærer herved på tro og love, at de 

fødevarekædeoplysninger, der fremgår af dette dokument1, er gældende og 

korrekte for de dyr, der er leveret til slagtning dags dato på ovenstående slagteri. 

Ja Nej 

□ 

Viser mine dyr tegn på sygdom? 

Ja Nej 

□ 

1 I henhold til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag II, afsnit



3 I henhold til bekendtgørelse nr. 1791 af 2. december 2020 om salmonella hos kvæg m.m

Er besætningen underlagt restriktioner eller offentligt tilsyn? 

Ja Nej 

□ 

Jeg anvender kontrollerede opstaldningsforhold i min svinebesætning i 

Ja Nej 

□ 

Er slagtesvinebesætningen i salmonella-niveau 32

Ja Nej 

□ 

Har kreaturbesætningen en status som medfører særslagtning3

Ja Nej 

□ 

I min besætning med svin, kvæg, får, geder, heste m.v. er der sygdomme eller 

andre forhold, der kan påvirke kødets sikkerhed (fødevaresikkerheden). 

Ja Nej 

□ 

I min besætning med svin, kvæg, får, geder, heste m.v. bliver dyrene behandlet 

med veterinære lægemidler efter reglerne, og tilbageholdelsestiderne er 

overholdt 

Ja Nej 

□ 

Navn og adresse på den dyrlægepraksis/ dyrlæge, der er tilknyttet besætningen: 

Underskrift af den besætningsansvarlige Dato 

2 I henhold til bekendtgørelse nr. 1792 af 2. december 2020 om salmonella hos svin.

i I henhold til bilag IV, kapitel 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 af 10. august 2015 om særlige bestemmelser om offentlig 

kontrol af trikiner i kød 
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