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Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning 
 
Säljarens namn____________________________ SE- nr__________ 
Hälsodeklarationen är ett hjälpmedel för att minska risken att introducera smitta i form av 

exempelvis parasiter, bakterier eller virus till köparbesättningen, men garanterar inte smittfria 

djur och ersätter därför inte karantän innan inköpta djur släpps i en ny besättning. I vissa fall kan 

smittämnen tolereras om de redan finns i köparbesättningen. 

 

Vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter i besättningen avråds från 

livdjurshandel. 

 

Är besättningen ansluten till Maedi-Visna (MV) kontrollen?   Ja  Nej                                                  

                                                                       Om ja, vilket status? ______ 

 Om ja, ska aktuellt MV-intyg bifogas.     

Är besättningen ansluten till Klövkontrollen?    Ja Nej   

Om ja, ska aktuellt F-statusintyg bifogas.    

Tas träckprov minst årligen på tackor? Ja Nej                             

Tas träckprov minst årligen på lamm?       Ja Nej 

Tidpunkt (mån/år) för senaste träckprovsanalys på tackor:  ________        

Tidpunkt (mån/år) för senaste träckprovsanalys på lamm: ________ 

 Mån/år Preparat  

Senaste avmaskning för tackor: _________  ____________________ 
 
Senaste avmaskning av lamm: _________  ____________________  

 
Senaste avmaskning av de djur som nu säljs? _________  ____________________ 

 

Har s.k. behandlingskontroll efter avmaskning gjorts de senaste 2 åren?   Ja Nej   

Har stora magmasken (Haemonchus) påvisats i besättningen de 2 senaste åren? Ja Nej  

Kan resultat från träckprovstagning uppvisas vid förfrågan? Ja Nej 
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Lämnar ditt slakteri uppgifter om sjukdomsregistreringar på avräkningen? Ja Nej  

Har stora leverflundran (Fasciola)konstaterats eller misstänkts i besättningen under de 

två senaste åren (kod 79-80 på slaktavräkningen, vid obduktion eller vid särskild  

träckprovtagning)? Ja Nej                                                                                                          

Har smittsamt muneksem – orf – förekommit i besättningen de senaste 2 åren? Ja Nej 

Om behandling mot utvärtes parasiter (löss/fästingar/knott etc.) gjorts? När gjordes i så fall de 

tre senaste behandlingarna? 

 

1 ________ ____________ 2 _______ ___________  3 ________  ___________ 

 mån/år preparat  mån/år preparat    mån/år             preparat 

 

Har det förekommit import av livdjur till besättningen, eller har djur köpts in från besättning som 

importerat livdjur?  Ja Nej                                                                                                         

 

Förekommer några andra symtom i påtaglig omfattning i besättningen såsom hosta, klåda etc? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Intygas av: 

___________  ____________________  _________________ ______________ 

Datum  Signatur   Namnförtydligande Telefon 
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