
Produktionsplatsnummer
SE-nr: __________________________

DJURÄGARFÖRSÄKRAN
för ny anslutning till paratuberkulosprogrammet för nötkreatur

För anslutning till paratuberkulosprogrammet för nötkreatur måste alla uppgifter nedan vara ifyllda samt
förbindelsen daterad och signerad av djurägaren.

Besättningsuppgifter
Namn

Adress Postadress

Tel Tel

E-postadress Län

Antal djur i besättningen

Ange alla djur uppdelat per ålderskategori:

Inköpta djur
Säljarbesättning
SE-nr

Djur öron-nr Inköpsdatum Mjölkras (om ja sätt X) Anmärkning

Inga andra nötkreatur än ovanstående finns i besättningen.
Andra nötkreatur finns i besättningen men de har ingen kontakt med ovanstående djur varken i stall eller på

bete.

Driftsinriktning Ras
Köttdjursuppfödning
Försäljning av
avelsdjur
Mjölkproduktion

Sambete med följande besättningar
SE-
SE-
SE-

Ankomstdatum:

12-23 mån Över 24 mån
Antal _____________ Antal ________________

Totala antalet nötkreatur över 2 års ålder i besättningen ______________

Under 12 mån
Antal
_____________



Får/Getter/idisslare/kameldjur
Inga får,getter eller andra idisslare eller kameldjur finns på detta produktionsplatsnummer

Får,getter eller andra idisslare eller kameldjur finns på detta produktionsplatsnummer (antal > 2år _________)
men de har skilda beten och stallar från nötkreaturen. De växelbetar inte heller på samma mark utan att minst en
betessäsong går mellan.

Får, getter eller andra idisslare eller kameldjur finns på detta produktionsplatsnummer (antal > 2år _________)
och de kommer att beta på samma mark, stå uppstallade tillsammans med nötkreaturen och/eller växelbeta på
samma mark utan att minst en betessäsong går mellan.

Jag har inte importerade får/getter eller andra idisslare eller kameldjur i min besättning och jag har försäkrat mig
om att inköpta får inte kommer från besättningar med importerade djur.

Importerade nöt finns på gården
Nej
Ja

Om ja, fyll i nedanstående

Direktimporterade nöt
Importår
Ursprungsland
Antal

Importerade nöt inköpta i Sverige
Importår
Inköpsår
Ursprungsland
Antal

Jag intygar härmed att samtliga ovanstående uppgifter är riktiga. Jag samtycker till att Gård & Djurhälsan kan
begära uppgifter ur Jordbruksverket djurregister (CDB) för att kontrollera djurförflyttningar med syfte att bedöma
smittspridningsrisker.

Ort, datum Djurägarens underskrift

Namnförtydligande

Djurägarförsäkran skickas in till:
Gård & Djurhälsan
Ulrika Andersson
Klustervägen 11, 590 76  VRETA KLUSTER
Tel 013 – 24 48 45
ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se



   
 

FÖRBINDELSE 
om frivillig anslutning till organiserad hälsokontroll avseende 
paratuberkulos hos nötkreatur 
 
Programmet bedrivs enligt författningar som Jordbruksverket utfärdat med stöd av lagen 
om kontroll av husdjur (2006:807) och dess följdförfattningar och andra bestämmelser som 
gäller för kontrollprogram mot paratuberkulos (paratb) hos nötkreatur 
 
Djurägaren förbinder sig att: 
 

- följa Gård & Djurhälsan (G&D) anvisningar och beslut som tagits med anledning av 
kontrollen 

 
- förse G&D med uppgifter om antal nötkreatur 2 år och äldre, nötkreaturens ras och 

ålder samt uppgifter om importer som hålls i besättningen. 
 

- inte ha nötkreatur på sambete med annan besättning som har lägre status inom 
kontrollprogrammet samt anmäla till G&D om kontakt skett med nötkreatur från 
besättning med okänt eller lägre paratb-status. 

 
- besättningens nötkreatur 2 år och äldre provtas enligt programmets regler och att 

hjälpa till i samband med provtagningen.  
 

- betala kostnader för deltagande i kontrollprogrammet enligt taxa som 
Jordbruksverket har godkänt. 

 
- på begäran lämna G&D tillträde till samtliga arealer och lokaler samt låta dessa ta del 

av samtliga handlingar och uppgifter som kan vara av betydelse för 
kontrollverksamheten. 

 
- låta G&D använda uppgifter om besättningens paratb-status och kontakt med andra 

besättningar på det sätt som G&D anser lämpligt för att förhindra smittspridning. 
 
 
Gård & Djurhälsan (G&D) förbinder sig att:  
 

- bedriva kontrollprogrammet mot paratb enligt de författningar som Jordbruksverket 
utfärdat samt de av Jordbruksverket fastställda plan och riktlinjer som gäller för 
kontrollen. 

 
- svara för rådgivning, information, administration och registerhållning som följer av 

anslutning till kontrollen. 
 

- bekräfta anslutning samt pröva och fatta beslut i frågor om statustilldelning för 
besättningen så snart förutsättningar härför föreligger. 

 
- meddela råd och anvisningar för att hindra smittspridning. 

 
- tillämpa förvaltningslagens bestämmelser i beslutsfrågor som följer av kontrollen. 

 



 

 
Upplysning 
 

 Upplysningar om besättningen hanteras av Gård & Djurhälsan enligt gällande 

sekretess-bestämmelser i 2 kap 4 § lag (2009:302) om verksamhet inom djurens 

hälso- och sjukvård. 

 Beslut fattade av Gård & Djurhälsan kan i enlighet med 19 § lag (2006:807) om 

kontroll av husdjur m.m. överklagas till Statens jordbruksverk.  

 Besättningen kan uteslutas ur kontrollprogrammet om djurägaren inte följer 

bestämmelserna och ovan angivna allmänna villkor för kontrollprogrammet.  

 Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat 

skiljeförfarande.  

 Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR - den nya EU-förordningen som gäller 

i hela EU. Som en förutsättning för att du ska ha möjlighet att vara kund hos oss 

behöver vi registrera uppgifter om dig för att kunna hantera vårt arbete och skicka 

nödvändig information till dig.  

 

Så här arbetar vi med GDPR:  

 Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra 

tjänster och bedriva vår verksamhet.  

 Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.  

 Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.  

 Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.  

 Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.  

 Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en 

incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.  

 
Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta 
oss. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter vi har för dig, eller be 
att få dina uppgifter raderade från vårt register, skicka ett mejl till 
info@gardochdjurhalsan.se så hjälper vi dig. 
 
 
 



   
 
 
Undertecknad ansluter sig härmed till paratb-programmet och förbinder sig från dagens 
datum att följa vad som anges ovan.  
 
 
 
Djurägarens SE _________________________ 
 
Person/organisationsnummer_______________ 
 
 
_________________ den ___/___ 20___  Uppsala  den___/___20___ 
 
      
______________________________________________________________ 
Djurägarens underskrift    För Gård & Djurhälsan 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
Förbindelsen returneras till Gård & Djurhälsan, Klustervägen 11, 590 76 VRETA 
KLOSTER i ett undertecknat exemplar och djurägaren behåller ett exemplar. Returnerad 
undertecknad förbindelse till Gård & Djurhälsan utgör bekräftelse på anslutning. 


