o

Skicka alla dokument
senast dagen före
slakt

Uppfödargaranti för
får- & lammboskap
Sida 1 / 2

För- & efternamn 		
Tel. / Mobil 		

Personnummer 		
Mejladress 		

Gårdsnamn 		
SE-nummer 		

Adress 		
Kundnr. KRAV 		

Postnr. & ort 		
K undnr. hos slakteri 		

Återtag skinn

Totalt antal djur

Datum för återtag

Vecka för hämtning

Antal

Tid för återtag

Slakteri

Vid övernattning, orsak

Slaktade djur skickas som återtag till:
Gröna gårdar ab
Kurödsvägen 23, 451 55 Uddevalla

Mejla alltid ifylld uppfödargaranti endast till:

slakt@ gronagardar.se
* Härmed försäkrar jag på heder och samvete att:
• samtliga uppgifter som lämnats i denna uppfödargaranti är med
sanningen överensstämmande. Jag försäkrar dessutom att min
verksamhet innehar ett för slaktdatumet giltigt KRAV-godkännande. Jag försäkrar också att all uppfödning har skett i enlighet
med samtliga krav som Gröna gårdar ställer i sin Uppfödarmanual
(2016–08–09) för att få leverera slaktdjur.

•
•
•
•
•

Enligt min bedömning är friska.
Inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling.
Kommer från en gård som inte är spärrad för smittsam sjukdom.
Är födda och uppvuxna i Sverige.
Att lammen inte transporteras inom två veckor före och två
veckor efter lamning.
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Skicka alla dokument
senast dagen före
slakt

Uppfödargaranti för
får- & lammboskap
Sida 2 / 2

SE-nummer

ID-nummer

K-nr.

Född (ÅÅ-MM-DD)

Kön

Ras
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Underskrift / Uppfödare *

Underskrift / Transportör

Slaktade djur skickas som återtag till:
Gröna gårdar ab
Kurödsvägen 23, 451 55 Uddevalla

Mejla alltid ifylld uppfödargaranti endast till:

slakt@ gronagardar.se
* Härmed försäkrar jag på heder och samvete att:
• samtliga uppgifter som lämnats i denna uppfödargaranti är med
sanningen överensstämmande. Jag försäkrar dessutom att min
verksamhet innehar ett för slaktdatumet giltigt KRAV-godkännande. Jag försäkrar också att all uppfödning har skett i enlighet
med samtliga krav som Gröna gårdar ställer i sin Uppfödarmanual
(2016–08–09) för att få leverera slaktdjur.

•
•
•
•
•

Enligt min bedömning är friska.
Inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling.
Kommer från en gård som inte är spärrad för smittsam sjukdom.
Är födda och uppvuxna i Sverige.
Att lammen inte transporteras inom två veckor före och två
veckor efter lamning.

