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Opplysninger om hygiene, helse og drift (alle referanser til Besetningsrapport)

Har det vært registrert kliniske tegn eller mistanke på en eller flere av de følgende sykdommer eller agens siden forrige Besetningsrapport?

Eventuelt registrerte kliniske utbrudd av nysesjuke, skabb, smittsom grisehoste eller svinedysenteri er blitt vellykket sanert.

 
 

Opplysninger om vaksinasjon og forebyggende behandlinger

 
Besetningens rådgivende veterinær, C H, har ved besetningsgjennomgang og utstedelse av besetningsrapport oppgitt og bekreftet at de
opplysninger som er angitt i denne Helseattesten er riktige.

 
 
Egenerklæring:

 
Besetningen er ikke pålagt offentlige restriksjoner eller begrensninger.

Jeg er kjent med, og følger, gjeldende regler for hygiene, helse og medisinbruk i svinebesetninger.

Det har ikke vært endringer i besetningens helse, velferd og hygiene siden siste godkjente Besetningsrapport, og ingen dyr har vist tegn på

smittsom sjukdom de siste 14 dager.

Dyrene som forlater besetningen, er født i eller har oppholdt seg mer enn 30 dager i besetningen

De siste 14 dager før dyrene forlater gården er det ikke mottatt klauvdyr fra andre besetninger, fellesbeiter eller dyreansamlinger. 

De tre siste måneders kjøpere blir varslet ved eventuelt utbrudd av smittsom sjukdom i besetningen. 

Besetningen oppfyller per 06.05.2020, alle krav for godkjent helsegrisstatus. Helseattesten gjelder til 13.05.2020. 

 
 
 

Helseattesten gir ingen garanti for at grisene fra besetningen ikke har smittestoffer som kan gi utbrudd av sjukdom i mottakerbesetningen. Kjøper

kan ikke rette reklamasjon mot selger eller slakteri dersom en av sjukdommene nevnt over oppstår.

Helseattest

Produsent: Ola Nordmann

Adresse: Bakken

Produsentnummer: 3465896532

 • avvenningsdiaré uten kjent årsak nei 3.1.1

 • Brachyspira sp., andre enn B. hyodysenteriae nei 3.1.1

 • circovirusrelatert (PCV2) nei 3.1.1

 • koksidiose (Isospora suis, Eimeria spp) nei 3.1.1

 • tarmadenomatose (Lawsonia intracellularis) nei 3.1.1

 • nysesjuke (toksinproduserende Pasteurella multocida) nei 3.1.1

 • rødsjuke (Erysopelotrix rhusiopathiae) nei 3.1.1

 • Salmonella spp nei 3.1.1

 • skabb (Sarcoptes scabiei var suis) nei 3.1.1

 • smittsom grisehoste (Mykoplasma hyopneumoniae) nei 3.1.1

 • smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (Actinobacillus pleuropneumoniae, APP) nei 3.1.1

 • svinedysenteri (Brachyspira hyodysenteriae) nei 3.1.1

 • ødemsjuke og/eller sjukdom forårsaket av E.coli nei 3.1.1

Vaksineres det mot parvovirus? Parvoruvax vet. 3.5.1

Vaksineres det mot rødsjuke? Parvoruvax vet. 3.5.2

Vaksineres det mot E.coli? Neocolipor 3.5.3

Vaksineres det mot transportsyke? Porcilis Glässer vet. 3.5.4

Vaksineres det mot circovirus (PCV2)? Circovac 3.5.5

Brukes noen av de følgende vaksinene i besetningen? Flere kryss mulig Improvac (kastrering) 3.5.6

Sted og dato:_________________ Underskrift (Produsent):________________________


