
Följesedel vid mellangårdsavtal för kalvar från 

mjölkkobesättning till annan besättning 
Följesedeln används varje gång kalvar byter besättning. 

Säljare Köpare 
SE-nummer SE-nummer 

Namn Namn 

Adress Adress 

Telefonnummer Telefonnummer 

Leveransdatum: 

Underskrift av den som lämnat ut kalvarna    Underskrift av den som tagit emot kalvarna 

Kalvkontroll och hälsoinspektion innan transport 

Är samtliga kalvar minst 14 dagar?  JA   

Är naveln helt läkt på samtliga kalvar?  JA 

Är alla kalvar friska vid hämtningen?  JA 

(Exempel på kalvar som inte är friska: nedsatt allmäntillstånd, vätskebrist, diarré, navelinfektion, feber, 
hosta, näsflöde, lunginflammation, munbölder) 

Är kalvarna utan symptom på ringorm?  JA  NEJ 

Är kalvarna vaccinerade mot ringorm?  JA, Två gånger  JA, En gång  NEJ 

Ange datum för senaste vaccination i gruppen: 

Är kalvarna avhornade?  JA  NEJ 

Ange datum för senaste avhorning: 

Är några kalvar kastrerade?  JA  NEJ 

Ange datum för kastration: 

Mjölkdrickande kalvar: (Ange antal) 

Avvanda kalvar: (Ange antal) 



 

 

Öronid med 
kontrollsiffra 

Kön 
Kviga/Tjur 
Stut 

Ras Ålder i dagar Vikt, kg Avvanda J/N 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Öronid med 
kontrollsiffra 

Varit sjuk, ange vilken 
sjukdom 

Datum Behandlad, ange vilka läkemedel 
som använts 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Extra information, eventuella avvikelser, skriv i klartext, ange kalvens öronid om det gäller enskilt 
djur: 
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