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ØKOLOGI- KVÆG

Økologi-Erklæring og fødevarekædeoplysninger

Økologierklæring for leverandører til Himmerlandskød

Har besætningen økologistatus,
dato for påbegyndt omlægning:
CKR.nummer angives (1 dyr pr.
felt)

Antal dyr:

Bedriftens økologi AUT.NR.

Undertegnede, der er ansvarlig for ovennævnte bedrift autoriseret i henhold til Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv. med senere
ændringer, erklærer at de ovennævnte dyr, der er leveret fra bedriften d.d. kan forhandles som økologiske i henhold til nævnte bekendtgørelse.

Dato:

Underskrift:

Fødevarekædeoplysninger
Dyreart:
Kvæg
CHR.nummer:
Besætningsnummer:
Besætningsejers navn:
Besætningsejers adresse:
Slagteriets navn:
Himmerlandskød A/S Hadsund

Navn og adresse på besætningsdyrlæge:

Undertegnede besætningsansvarlige erklærer hermed på tro og love, at de fødevarekædeoplysninger,
der fremgår af dette dokument1, er gældende og korrekte for de dyr, som der er leveret til slagtning dags
dato på ovenstående slagteri
Er besætningen underlagt restriktioner eller offentligt tilsyn?
Har kreaturbesætningen en status som medfører særslagtning2
(Hvis salmonella dublin status 3, sæt kryds i Ja)
I min besætning med kvæg, svin, får, geder, heste mv. er der sygdomme eller andre forhold som kan
påvirke kødets sikkerhed: Hvis ja, beskriv venligst i feltet nedenfor:
I min besætning med svin, kvæg, får, geder, heste mv. bliver dyrene behandlet med veterinære
lægemidler efter reglerne, og tilbageholdelsestiderne er overholdt

Dato:

Ja 

Nej 

Ja 
Ja 

Nej 
Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Underskrift:

Transportør:
Vognens registreringsnummer/
anhænger registr.nr.:

Afhentningstidspunkt fra besætningen:
Kl.

Ovenstående dyr er transporteret i overensstemmelse med kravene i
gældende transporterklæring for økologiske husdyr på ovenstående
transportvogn, der er godkendt til transport af økologiske kreaturer:

Dato:

den

Underskrift:

Forbeholdt slagteriet: Ovennævnte dyr er modtaget. Slagteriets vilkår/egenkontrol for behandling af økologiske slagtedyr er
fulgt:
Modtagetidspunkt: kl.

dato:

Underskrift:

1) I henhold til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF)nr.853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag II, afsnit
III
2) I henhold til bekendtgørelse nr. 1687 af 18.december 2018 om salmonella hos kvæg mm.

