RAPPORTERING av förflyttning
Grisregister
Skickas till:
Jordbruksverket
Djurregisterenheten
826 84 SÖDERHAMN

Anvisningar till blanketten finns
på nästa sida.

Organisationsnummer

Rapportör
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Förflyttning av grisar
Från produktionsplats

Datum för avfärd

Till produktionsplats

Datum för ankomst

Antal grisar som flyttas

Utförsel/Export av grisar
Från produktionsDatum för avfärd
plats

Till land

Datum för ankomst

Antal grisar
som flyttas

Hälsointyg nr

Datum för ankomst

Antal grisar
som flyttas

Hälsointyg nr

Införsel/Import av grisar

SJV JSB3:7 2017-03-21 www.jordbruksverket.se-PDF

Från land

Datum för avfärd

Till produktionsplats

Avsändaranläggning/uppsamlingsplats vid införsel av grisar
Adress

Underskrift
Datum

Underskrift

Anvisningar till blanketten ”Rapportering av förflyttning - grisregister”
Alla förflyttningar av levande svin ska rapporteras till grisregistret. Med svin avses alla typer av svin; smågrisar,
slaktgrisar, suggor, gyltor, galtar, hushållsgrisar etc. I denna informationstext används beteckningen gris för dessa
olika typer av svin.
• Det är djurhållaren på den produktionsplats som grisarna flyttas till som är ansvarig för att förflyttningen
rapporteras.
• Rapporteringen av förflyttning ska ske inom 7 dagar från det att grisarna flyttades.
• Rapporteringen kan göras av ett ombud för djurhållaren. Ombudet ska kunna visa upp fullmakt.
Rapportör

Djurhållare eller ombud

Uppgifter om rapportören

Namn, adress, organisations-/personnummer samt telefonnummer och eventuell
e-postadress till den som rapporterar förflyttningen.

FÖRFLYTTNING AV GRISAR

Från produktionsplats

Produktionsplatsnumret för den anläggning från vilken grisarna flyttas.

Datum avfärd

År, månad och dag när transporten påbörjades.

Till produktionsplats

Produktionsnumret för den produktionsplats som tagit emot grisarna.

Datum ankomst

År, månad och dag när transporten med grisarna anlände till produktionsplatsen.

Antal grisar som flyttas

Antal grisar som förflyttats.

UTFÖRSEL/EXPORT AV GRISAR

Lägg märke till att det är du som avsändare av grisarna som ansvarar för att förflyttningen rapporteras till
grisregistret!
Samma uppgifter som vid förflyttning inom landet ska rapporteras med följande tillägg:
Till land

Till vilket land grisarna exporteras.

Hälsointyg nr

Numret på hälsointyget.

INFÖRSEL/IMPORT AV GRISAR

Samma uppgifter som vid förflyttning inom landet ska rapporteras med följande tillägg:

Från land

Det land grisarna importerats från.

Hälsointyg nr

Numret på hälsointyget.

Avsändaranläggning
eller uppsamlingsplats

Adress till avsändaranläggning och/eller uppsamlingsplats i landet grisarna
importerats från.

Blanketten finns att hämta på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se
Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till förflyttningsregistret för gris som ett led i
vår myndighetsutövning för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information, smittspårning och för
uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket lämnar även
uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad
som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet
med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta Jordbruksverket om du vill ha tillgång till de
personuppgifter som vi behandlar om dig.

