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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/716 

av 10. april 2017 

om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til 

standardskjemaene som skal brukes til opplysninger som skal inngå i listene over anerkjente avlslag og 

avlsvirksomheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og 

avstamningsvilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og 

formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU) nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om 

oppheving av visse rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsforordningen»)(1), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012 er det fastsatt at medlemsstatene skal utarbeide og oppdatere en liste over 

avlslag og avlsvirksomheter som deres vedkommende myndigheter har anerkjent i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i nevnte 

forordning, og som gjennomfører minst ett avlsprogram som er godkjent i samsvar med artikkel 8 nr. 3 i forordningen. I 

forordning (EU) 2016/1012 er det dessuten fastsatt at medlemsstatene skal gjøre denne listen offentlig tilgjengelig. 

2) I artikkel 7 nr. 2 og artikkel 19 nr. 5 samt i del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012 angis hvilke 

opplysninger som skal føres opp på listen over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter. 

3) I henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) 2016/1012 fastsettes det dessuten at medlemsstatene også skal føre opp på 

listen over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter enhver vedkommende myndighet som gjennomfører et avlsprogram i 

samsvar med artikkel 38 i nevnte forordning. 

4) Det er derfor nødvendig å fastsette standardskjemaer som medlemsstatene skal bruke til listeføring av avlslag for 

renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest og av avlsvirksomheter for hybridavlsdyr av svin, som er godkjent av 

deres vedkommende myndigheter i samsvar med forordning (EU) 2016/1012. 

5) Idet det tas hensyn til medlemsstatenes rolle ved anerkjennelse av en rase som en utryddelsestruet rase i samsvar med 

definisjonen i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012, er det nødvendig å innlemme disse opplysningene i listene 

over anerkjente avlslag som er fastsatt i nevnte forordning. 

6) For å forenkle handel med avlsdyr og de offentlige kontrollene som utføres av vedkommende myndigheter, er det også 

nødvendig å angi på listen over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter fastsatt i artikkel 7 i forordning (EU) 2016/1012, 

datoene for når anerkjennelse ble gitt eller tilbakekalt, idet det tas hensyn til bestemmelsene i artikkel 64 nr. 4 i nevnte 

forordning, eller for når godkjenningen av et avlsprogram ble gitt, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 26.4.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66. 
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7) Denne forordning bør få anvendelse fra 1. november 2018 i samsvar med anvendelsesdatoen fastsatt i forordning (EU) 

2016/1012. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for avlsspørsmål. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opplysningene som skal inngå i listene over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter fastsatt i artikkel 7 i forordning (EU) 

2016/1012, skal framlegges i samsvar med standardskjemaene angitt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. november 2018. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. april 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I. Avlslag som fører stambøker for renrasede avlsdyr 

a) Renrasede avlsdyr av storfe 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlslag som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og vedkommende myndigheter som 

gjennomfører avlsprogrammer med renrasede avlsdyr av storfe, som nevnt i artikkel 7 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2016/1012 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 4 5 6 

Offisielt språk/ 

Avlslag eller vedkommende myndighet 

Offisielt språk/ 

Avlsprogram(1) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, tilbakekalling og 

tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlslag / vedkommende 

myndighet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av avlslag 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase som er omfattet 

av godkjent avlsprogram 

— Nettsted med informasjon om 

avlsprogram(mer)(2) 

Offisielt språk/ 

Geografisk område for 

hvert godkjent 

avlsprogram 

Offisielt språk/ 

Unntak(3) 

Offisielt språk/ 

Dato for godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av anerkjennelse 

som avlslag(4) 

— Dato for midlertidig oppheving eller 

tilbakekalling av godkjenning av avls-

program(4) 

— Datoen som godkjenningen av avls-

programmet er tidsbegrenset til(4) 

Navn 

 

 

 

 

www(2) 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

     

(1) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av et avlslag. 

(2) Dersom det er tilgjengelig. 

(3) Angi eventuelt et av følgende unntak: 

«1» Skaping av en ny rase (artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012). 

«2» Gjenskaping av en rase (artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

«3» Oppgradering av avkommet til dyr som er registrert i tilleggsavsnittet, til hovedavsnittet i stamboken (del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012). 

«4» For avlsprogrammer som gjennomføres med en utryddelsestruet rase, som definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

(4) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlslag (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 

  



   

 

N
r. 5

7
/8

2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
0

.8
.2

0
1
8
 

 

b) Renrasede avlsdyr av svin 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlslag som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og vedkommende myndigheter 

som gjennomfører avlsprogrammer med renrasede avlsdyr av svin, som nevnt i artikkel 7 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2016/1012 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 4 5 6 

Offisielt språk/ 

Avlslag eller vedkommende myndighet 

Offisielt språk/ 

Avlsprogram(1) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, 

tilbakekalling og tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlslag / vedkommende myndighet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av avlslag 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase som er 

omfattet av godkjent avls-

program 

— Nettsted med informasjon 

om avlsprogram(mer)(2) 

Offisielt språk/ 

Geografisk område for 

hvert godkjent 

avlsprogram 

Offisielt språk/ 

Unntak(3) 

Offisielt språk/ 

Dato for godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av 

anerkjennelse som avlslag(4) 

— Dato for midlertidig opp-

heving eller tilbakekalling av 

godkjenning av avlsprogram(4) 

— Datoen som godkjenningen av 

avlsprogrammet er tidsbegren-

set til(4) 

Navn 

 

 

 

 

www(2) 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

     

(1) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av et avlslag. 

(2) Dersom det er tilgjengelig. 

(3) Angi eventuelt et av følgende unntak: 

«1» Skaping av en ny rase (artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012). 

«2» Gjenskaping av en rase (artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

«3» Oppgradering av avkommet til dyr som er registrert i tilleggsavsnittet, til hovedavsnittet i stamboken (del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012). 

«4» For avlsprogrammer som gjennomføres med en utryddelsestruet rase, som definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

(4) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlslag (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 
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c) Renrasede avlsdyr av sau 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlslag som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og vedkommende myndigheter som 

gjennomfører avlsprogrammer med renrasede avlsdyr av sau, som nevnt i artikkel 7 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2016/1012 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 4 5 6 

Offisielt språk/ 

Avlslag eller vedkommende myndighet 

Offisielt språk/ 

Avlsprogram(1) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, 

tilbakekalling og tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlslag / vedkommende myndighet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av avlslag 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase som er omfattet 

av godkjent avlsprogram 

— Nettsted med informasjon om 

avlsprogram(mer)(2) 

Offisielt språk/ 

Geografisk område for 

hvert godkjent avlsprogram 

Offisielt språk/ 

Unntak(3) 

Offisielt språk/ 

Dato for godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av 

anerkjennelse som avlslag(4) 

— Dato for midlertidig oppheving 

eller tilbakekalling av god-

kjenning av avlsprogram(4) 

— Datoen som godkjenningen av 

avlsprogrammet er tidsbegren-

set til(4) 

Navn 

 

 

 

 

www(2) 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

     

(1) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av et avlslag. 

(2) Dersom det er tilgjengelig. 

(3) Angi eventuelt et av følgende unntak: 

«1» Skaping av en ny rase (artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012). 

«2» Gjenskaping av en rase (artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

«3» Oppgradering av avkommet til dyr som er registrert i tilleggsavsnittet, til hovedavsnittet i stamboken (del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012). 

«4» For avlsprogrammer som gjennomføres med en utryddelsestruet rase, som definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

(4) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlslag (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 
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d) Renrasede avlsdyr av geit 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlslag som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og vedkommende myndigheter som 

gjennomfører avlsprogrammer med renrasede avlsdyr av geit, som nevnt i artikkel 7 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2016/1012 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 4 5 6 

Offisielt språk/ 

Avlslag eller vedkommende myndighet 

Offisielt språk/ 

Avlsprogram(1) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, 

tilbakekalling og tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlslag / vedkommende myndighet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av avlslag 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase som er omfattet 

av godkjent avlsprogram 

— Nettsted med informasjon om 

avlsprogram(mer)(2) 

Offisielt språk/ 

Geografisk område for hvert 

godkjent avlsprogram 

Offisielt språk/ 

Unntak(3) 

Offisielt språk/ 

Dato for godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av 

anerkjennelse som avlslag(4) 

— Dato for midlertidig oppheving 

eller tilbakekalling av god-

kjenning av avlsprogram(4) 

— Datoen som godkjenningen av 

avlsprogrammet er tidsbegren-

set til(4) 

Navn 

 

 

 

 

www(2) 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

     

(1) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av et avlslag. 

(2) Dersom det er tilgjengelig. 

(3) Angi eventuelt et av følgende unntak: 

«1» Skaping av en ny rase (artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012). 

«2» Gjenskaping av en rase (artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

«3» Oppgradering av avkommet til dyr som er registrert i tilleggsavsnittet, til hovedavsnittet i stamboken (del 1 kapittel III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2016/1012). 

«4» For avlsprogrammer som gjennomføres med en utryddelsestruet rase, som definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

(4) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlslag (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 
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e) Renrasede avlsdyr av hest 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlslag som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3, og vedkommende myndigheter som 

gjennomfører avlsprogrammer med renrasede avlsdyr av hest, som nevnt i artikkel 7 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2016/1012 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 4 5 6 7 

Offisielt språk/ 

Avlslag eller vedkommende myndighet 

Offisielt språk/ 

Avlsprogram(1) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, 

tilbakekalling og 

tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlslag / vedkommende myndighet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av avlslag 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase som er 

omfattet av godkjent 

avlsprogram 

— Nettsted med informa-

sjon om avlsprogram 

(mer)(2) 

Offisielt språk/ 

Geografisk 

område for hvert 

godkjent 

avlsprogram 

Offisielt språk/ 

Unntak(3) 

Offisielt språk/ 

Dato for 

godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

Opprinnelig stambok for rasen(4) 

— Navn på avlslag / vedkommende 

myndighet 

— Kontaktopplysninger 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av 

anerkjennelse som avlslag(5) 

— Dato for midlertidig opp-

heving eller tilbakekalling 

av godkjenning av avls-

program(5) 

— Datoen som godkjenningen 

av avlsprogrammet er tids-

begrenset til(5) 

Navn 

 

 

 

 

www(2) 

UELN(2)(6) □□□-□□□ 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

    Navn 

 

 

 

 

www(2) 

UELN(2)(6) 

□□□-□□□ 

 

(1) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av et avlslag. 

(2) Dersom det er tilgjengelig. 

(3) Angi eventuelt et av følgende unntak: 

«1» Skaping av en ny rase (artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2016/1012). 

«2» Gjenskaping av en rase (artikkel 19 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

«3» For avlsprogrammer som gjennomføres med en utryddelsestruet rase, som definert i artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) 2016/1012. 

«4» Forbud mot eller begrensning av oppsamling av sæd beregnet på kunstig sædoverføring og/eller oppsamling av oocytter til produksjon av embryoer eller oppsamling av embryoer for embryooverføring 

(artikkel 21 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1012). 

(4) Angi om stamboken føres av et annet avlslag eller en annen vedkommende myndighet enn avlslaget / vedkommende myndighet i kolonne 1. 

(5) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlslag (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 

(6) Angi eventuelt den tresifrede landkoden og den tresifrede koden til databasen. 
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II. Avlsvirksomheter som fører avlsregistre for hybridavlsdyr av svin 

Offisielt språk/ 

Medlemsstat 

(navn) 

Offisielt språk/ 

Liste over avlsvirksomheter som gjennomfører avlsprogrammer med hybridavlsdyr av svin(1), som nevnt i artikkel 7 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/1012, og som er anerkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 4 nr. 3 

Offisielt språk/ 

Versjon 

(dd.mm.åååå) 

1 2 3 
4 

5 
6 7 

Offisielt språk/ 

Avlsvirksomhet 
Offisielt språk/Avlsprogram(2) 

Offisielt språk/ 

Midlertidig oppheving, tilbakekalling og 

tidsbegrensning 

Offisielt språk/ 

— Navn på avlsvirksomhet 

— Kontaktopplysninger 

— Dato for anerkjennelse av en avlsvirksomhet 

Offisielt språk/ 

— Navn på rase(r), linje(r) eller krysning(er) som 

omfattes av godkjente avlsprogrammer 

— Nettsted med informasjon om avlsprogram(mer)(3) 

Offisielt språk/ 

Geografisk område for 

hvert avlsprogram som 

gjennomføres 

Offisielt språk/ 

Dato for godkjenning av 

avlsprogram 

(dd.mm.åååå) 

Offisielt språk/ 

— Dato for tilbakekalling av an-

erkjennelse som avlsvirksomhet(4) 

— Dato for midlertidig oppheving eller 

tilbakekalling av godkjenning av 

avlsprogram(4) 

— Datoen som godkjenningen av 

avlsprogrammet er tidsbegrenset til(4) 

Navn på rase eller renraset linje Navn på krysning 

Navn 

 

 

 

 

www(3) 

Dato for anerkjennelse: (dd.mm.åååå) 

     

(1) Som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EU) 2016/1012. 

(2) Hver enkelt linje i tabellen skal fylles ut for hvert enkelt avlsprogram som gjennomføres av en avlsvirksomhet. 

(3) Dersom det er tilgjengelig. 

(4) Angi eventuelt følgende opplysninger: 

«A dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av anerkjennelse som avlsvirksomhet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«B dd.mm.åååå» for datoen for midlertidig oppheving av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«C dd.mm.åååå» for datoen for tilbakekalling av godkjenningen av avlsprogrammet (artikkel 7 nr. 4 i forordning (EU) 2016/1012). 

«D dd.mm.åååå» for datoen som godkjenningen av avlsprogrammet er tidsbegrenset til. 

 


