
Helseattest buskap

Attesten gjelder (sett kryss)

  Salg av livdyr   Dyreutstilling   Auksjon   Fellesbeite   Samdrift   Salg til Geno/Tyr

Data fra besetningen

Antall dyr Kjøp av dyr siste 12 måneder

Antall storfe totalt Antall innkjøpte dyr

Antall mjølkekyr Antall buskaper det er kjøpt dyr fra

Dato siste dyrekjøp

Smittsomme sykdommer siste 12 måneder

Dyrehelseportalen Dato

Helsestorfe

Besetningsstatus BRSV/BCoV

Analyseresultat (også for utmeldte dyr)

Str. agalactiae Tankmelk

Str. agalactiae Speneprøve

BRSV

BCoV

Registrerte helsekorthendelser (også for utmeldte dyr)

Digital dermatitt

Siste dato for digital dermatitt i 
besetningen

Klauvspalteflegmone 

Produsentnr:

Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Dyrehelse

Siste 12 måneder

Antall helsehendelser pr. årsku Parasittbehandlinger Antall Dato

Siste helsehendelse registrert Innvollsparasitter

Middel etterslep reg. (antall dager) Utvortes parasitter

Forebyggende parasittbehandling

Vaksinasjoner

Vaksinasjon (BRSV)

Vaksinasjon andre
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Jurhelse

Infeksjonsnivå Nyinfeksjonsnivå Mastittbeh. pr. årsku

Funn i speneprøver siste 12 måneder

Bakteriologi Antall Dato PCR Antall Dato

S. aureus S. aureus

Pen.res. S. aureus

Str. dysgal Str. dysgal

Str. agalactiae Str. agalactiae

Str. uberis Str. uberis

KNS

Kalvehelse (kalv under 180 dager)

Data siste 12 måneder

Kalvens mor Kalvens kjønn

Helsehendelser Antall tilfellerFødte kalver Antall 1.kalvsku Eldre ku Okse Kvige

Født i alt Luftinfeksjon / hoste

Dødfødt* Diaré

Krepert** Leddinfeksjon

Sjøldau/avliva Navleinfeksjon

Registrerte 
avhorninger Kollete kalver

* Kalven er dau ved fødsel, eller kreperer i løpet av de første 24 timer
** Kalven er levende født og kreperer mer enn 24 timer etter fødsel, men før kuas første mjølkeveiing etter kalvinga

Klauvhelse

Data siste 12 måneder

Siste klauvskjæringsdiagnose Utført av klauvskjærer ID, 9996 (klauvskjærer uten ID), 9999 (bonde) eller 
veterinærnr

Antall klauvskjæringer pr ku/mordyr siste 
12 måneder

Antall registrert av Antall registrert av

Diagnoser Klauvskj. Vet. Eier Diagnoser Klauvskj. Vet. Eier

Normal Såleknusing

Halthet Løsning i den hvite linjen

Korketrekkerklauv Byll i den hvite linjen

Hornforråtnelse Løsning/byll i den hvite linjen

Mild hudbetennelse (Interdigital dermatitt) Blødning i sålen og/
eller den hvite linjen

Digital dermatitt Akutt forfangenhet

Klauvspalteflegmone Kronisk forfangenhet

Vorte Klauvsjukdom

Limax
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Egenerklæring (må fylles ut og signeres)

Merknad

Har det vært pålagt restriksjoner fra Mattilsynet de siste 12 måneder?
  Ja

  Nei

Hvis ja, hvilke Ev.dato for oppheving

Har det vært tegn på smittsom hoste eller diaré i besetningen de siste 4 ukene?
  Ja

  Nei

Hvis ja, hvilke

Er det lus, haleskabb, innvortes parasitter, smittsomme klauvsjukdommer eller andre 
smittsomme sjukdommer i besetningen, som ikke synligggjøres i denne attesten og 
som kjøper bør vite om?

  Ja

  Nei

Hvis ja, hvilke

Har det vært kontakt med dyr fra andre besetninger siste 12 måneder?

  Ja

  Nei

Hvis ja, hva slags kontakt?

  Innkjøp

  Felles

  Ungdyrbeite

  Utmarksbeite

  Kvigehotell

  Dyrsku

  Auksjon

  Fellesbeite

  Annet

Dato for siste kontakt

Brukes smitteslusen av alt personell som skal inn og ut av besetningen?

  Ja

  Nei

  Som regel

Brukes det inn- og utlastingsløsninger for dyr?
  Ja

  Nei

Har dyrebilsjåfør vært inne i fjøset ved salg/henting av slaktedyr etter innmelding av 
dyret?

  Ja

  Nei

Dato for siste kontakt

Dato: Underskrift eier (selger):

NB: Følgende skal ha kopi av attesten: Kjøper, selger, veterinær og omsetter.


