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IV. Embryo collection teams / Embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper 

c) Ovine and caprine embryo collection and production teams/ Embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper för får och getter 

SE- Sweden. List of approved embryo collection and/or production teams for intra-Community trade in embryos and ova of 

domestic animals of the ovine and caprine species (Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686)/ Förteckning över godkända 

embryosamlings- och/eller embryoproduktionsgrupper för handel inom gemenskapen med embryon och ägg från tamdjur av får och getter 

(Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686) 

 

Tabell 1. Ovine and caprine embryo collection and production teams/ Embryosamlings- och produktionsgrupper för får och getter 

Approval 

number 

God-

kännande 

nr 

Approval 

date 

Datum för 

godkännande 

Name 

Namn 

Contact details 

Kontaktuppgifter 

Collection 

Samling 

Production 

Production 

Team 

Veterinarian 

Stations-

veterinär/ 

Ansvarig 

veterinär 

 

Remarks 

Anmärkning 

SE FE 01 26-06-2015 

2015-06-26 

Lawrence 

Heathman 

Kulla Gård 

Nykyrkavägen 12 

SE-574 98 Nye 

Tel: +46 (0)70-2112244 

Storage 

and 

distri-

bution 

 Susanne 

Lundin 
 



2(3) 

Approval 

number 

God-

kännande 

nr 

Approval 

date 

Datum för 

godkännande 

Name 

Namn 

Contact details 

Kontaktuppgifter 

Collection 

Samling 

Production 

Production 

Team 

Veterinarian 

Stations-

veterinär/ 

Ansvarig 

veterinär 

 

Remarks 

Anmärkning 

Lagring 

och distri-

bution 

SE FE 02 04-04-2016 

2016-04-04 

Vladica 

Milanović 

Åsby 1 

SE-635 14 Eskilstuna 

Tel: +46 (0)707-833606 

   Approved 

until its 

discontinu

ation 28-

05-2021 

 

Godkänd 

t.o.m. 

beslut om 

upphörande  

2021-05-28 

SE FE 03 14-07-2017 

2017-07-14 

Oviex Sweden 

 

Hörby 

 

X X  Approved 

until its 

discontinu

ation 



3(3) 

Approval 

number 

God-

kännande 

nr 

Approval 

date 

Datum för 

godkännande 

Name 

Namn 

Contact details 

Kontaktuppgifter 

Collection 

Samling 

Production 

Production 

Team 

Veterinarian 

Stations-

veterinär/ 

Ansvarig 

veterinär 

 

Remarks 

Anmärkning 

10-07-2018 

Godkänd 

t.o.m. 

beslut om 

upphörande  

2018-07-10 

 

(*) ET for embryo collection team, ET/IVF for embryo production team.  
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		IV-c-Ovine-caprine-embryoteams-TGA.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0
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