
 

 

 
 
Djurägarförsäkran  
 
Årlig egenkontroll utförts och åtgärdsplan upprättatas enligt Sveriges Bönders 
Miljöhusesyn eller motsvarande system, vilket bl.a innebär att: 

- svensk djurskyddslag och Nyhléns Hugosons krav vad gäller 
djuromsorg, smittskydd, djurhälsovård och yttre miljö följs. 

- foder som används för djurens uppfödning är GMO fritt och eventuell 
fodersoja är certifierad enligt RTRS eller ProTerras standarder. 

- djuren i leveransen ej är korsningar efter/eller renrasiga Belgian Blue. 
 

och att levererade djur 
- är avsedda för slakt och livsmedelsanvändning. 
- är födda och uppfödda i Sverige och är märkta i enlighet med 

Jordbruksverkets föreskrifter. 
- enligt min bedömning är friska och rena. 
- inte kommer från en besättning spärrad pga smitta. 
- inte kommer från besättning där analysresultat visat på förekomst av 

sjukdom som kan överföras från djur till människa eller förekomst av 
restsubstanser i kött och mjölk. 

- inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling. 
- har mer än 28 dygn(Nöt), 21 dygn(Svin), 14 dygn(Får/Getter) och 35 

dygn(Häst) till eventuell förlossning eller det går mer än 3 veckor för nöt, 
övriga djurslag 1 vecka efter eventuell förlossning. 
 
Ev. viktig information rörande hälsoläget i besättningen och i 
besättningens närområde noteras. 

 
Uppfödargaranti KRAV/Ekologiska besättningar 
Ovanstående djur är uppfödda enligt regler för KRAV/Ekologiskt. 

- Nöt: Id nr på djur som inte håller status för KRAV skall TYDLIGT uppges 
på intransportsedeln.  

- Lamm: Som inte håller status för KRAV skall märkas med 
BEHANDLAD-märke i ett öra.  

- Gris: Som inte håller status för KRAV / Ekologiskt tatueras med 
leverantörsnummer för konventionell produktion. 
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