Nødslaktsertifikat

OPPLYSNINGER OM DYREEIER
Navn:
Adresse:

Adresse der dyret ble avlivet:

Mobilnummer:

Produsentnummer (10 siffer):

FOR DYREEIER
Restriksjoner på besetning: nei:
Sted, dato og klokkeslett:

ja, og i så fall hvilken:
Jeg har gitt alle opplysninger om ulykken og all medisinering til
veterinær, underskrift dyreeier:

FOR VETERINÆR, opplysninger om dyret. Husk å få med dyreeiers egenbehandling og
parasittbeh. med langtidseffekt
Id-merke (Storfe 12 siffer) Født (mnd./år): Temp.: Ulykken inntraff Kjønn, rase:
ifølge eier
Kl:
Dato:
Beskrivelse av dyret: Appetitt (grovfôr/kraftfôr), bevegelighet, oppmerksomhet, endring i melkeytelse,
slimhinner, kapillærfylningstid, hjertefrekvens, funn angående dyrevelferd osv.:

Beskrivelse av ulykken/den uforutsette hendelsen og evt. behandlinger av lettere haltheter ifølge dyreeier:

Tidspunkt for ev. behandling
der tilbakeholdelsestiden er
utløpt for mindre enn 7 dager
siden

Navn på medikament:

Tilbakeholdelsesfrist
(antall dager):

Adm. vei:
Evt. injek. sted:

Jeg har ikke funnet eller blitt kjent med forhold inklusive medisinering og tilbakeholdelsestider som etter
regelverket tilsier at kjøtt fra dyret er uegnet til folkemat.
Sted, dato og klokkeslett:

Veterinærnummer:

Underskrift
ogavliving
stempel:
(alternativet er
og destruksjon).
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Mobilnummer:

Nødslaktsertifikat
FOR SLAKTEREN/DEN SOM AVLIVER
Unormale funn ved avliving eller slakting?

Dato og klokkeslett for når du Aktiv kjøling av slaktet under transport til slakteriet?
ble kontaktet angående
Ja:
Nei:
Transporttid:
nødslaktet:
Dato og klokkeslett for avliving Dyrets
Underskrift:
temperatur:

FOR SLAKTERIET
Matkjedeinformasjon, kan sendes elektronisk før bedømmingen av slaktet
Er besetningen pålagt restriksjoner?

For storfe: Er dyret registrert i Husdyrregisteret?

Ja:
Nei:
Medisinering siste 60 døgn eller
medisinering der tilbakeholdelsesfrist
ikke er utløpt på slaktetidspunktet
Utført av veterinær:

Ja:
Dato:

Nei:

Preparat:

Utført av eier eller andre:

Er det helseproblemer i besetninger jamfør f.eks tidligere registreringer fra kjøttkontrollen?

Slakteriets vurdering
Er nødslaktsertifikatet, underskrevet av dyreeier, veterinær og nødslakter?
Eventuelle opplysninger som Mattilsynet må vurdere nærmere:

Dato:

Signatur for slakteriet:

Mattilsynets vurdering post mortem

BSE prøve:

Dato og signatur:
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Ja:

nei:

Nødslaktsertifikat
Dette sertifikatet fungerer som dokumentasjon på utført ante mortem undersøkelse (a. m
kontroll/levende dyr undersøkelse) av dyr som nødslaktes. Det er en forutsetning at sertifikatet
er korrekt utfylt, inneholder alle relevante opplysninger og er underskrevet av alle parter, jamfør
Animaliehygieneforskriften, jamfør forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg III, avsnitt I, kap. VI.
• Dyret skal avlives innen 24 timer etter hendelsen har inntruffet (med unntak for
noen lettere haltheter der levendedyrkontrollen vil være gyldig i 24 timer).
• Dyr med store smerter eller livstruende tilstander skal avlives (bedøves og
avbløs) av veterinær eller annen kyndig person umiddelbart. Dyr som mangler
levendedyrkontroll kontroll kan ikke nødslaktes.
• Offentlig veterinær på slakteriet vurderer om dyret kan godkjennes til mat etter de
undersøkelser han/hun finner nødvendige. Skriv tydelig, gjerne med blokkbokstaver.
For mer informasjon se Veileder Nødslakting og bedømmelse av nødslakt
inkludert eksempler.
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