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Baslista övriga koder

Djurslag Kod 

Alpacka 68 

Anka/gås 23 

Chinchilla (sällskapsdjur) 59 

Chinchilla (pälsdjur) 61 

Degu 71 

Fisk, odlad 25 

Fisk, viltlevande 33 

Fågel 70 

Får 14 

Get 15 

Gris (animalieproduktion) 12 

Gris (sällskapsdjur) 50 

Hamster 55 

Hjort 31 

Hund 51 

Häst 13 

Höns, inkl. slaktkyckling 20 

Iller 56 

Insekter 28 

Kalkon 22 

Kameldjur 18 

Kanin (animalieproduktion) 41 

Kanin (sällskapsdjur) 53 

Katt 52 

Marsvin 54 

Mink 60 

Mus 57 

Mussla, odlad 26 

Nöt 11 

Pälsdjur 27 

Ren 16 

Djurslag Kod 

Reptiler 65 

Råtta 58 

Strutsdjur 21 

Vildsvin 32 

Zoodjur 90 

Åsna 17 

Älg 34 

Övriga fjäderfän 24 

Övriga djur 80 

Övriga animalieproduktion 29 

Övrigt hägnat vilt 48 

Övrigt sällskapsdjur 79 

Övrigt vilt 49 

 

Djurtyp Kod 

Besättning 3 

Grupp 2 

Individ 1 

 

 

 

 

Djurslag ålderskod 1 2 3 4 0 

Nöt (11) < 2 mån 2-6 mån >= 6 mån vuxna djur okänd 

Gris (12) ej avvanda 

smågrisar 

avvanda upp till 

ca 25 kg 

slaktsvin/gyltor vuxna djur okänd 

Häst (13) < 4 mån 4-12 mån 1-3 år vuxna djur okänd 

Får och get (14, 15) < 2 mån 2-5 mån 5-12 mån > 1 år okänd 

Fjäderfä (20-24) slaktkyckling unghöns värphöns övriga avelsdjur okänd 

 

Kön Kod 

Handjur 1 

Hankastrat 5 

Hondjur 2 

Honkastrat 4 

Kastrat 3 

Okänt kön 0 
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