
Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals of the caprine species / 

Avelsorganisationer som för stamböcker för renrasiga avelsdjur av getter 

 

Sweden / Sverige 

List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrying out 

breeding programmes on purebred breeding animals of the caprine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 

2016/1012 / 

Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i 

enlighet med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av getter 

Version 29.06.2021 / 

Version 2021-06-29 

1 2 3 4 5 6 

Breed society or competent authority / 

Avelsorganisation eller behörig myndighet 
Breeding programme / Avelsprogram 

Suspension, withdrawal and time limitation 

/ 

Tillfälligt upphävande, återkallelse och 

tidsbegränsning 

− Name of breed society/competent authority 

− Contact details 

− Date of recognition of breed society 

/ 

− Avelsorganisationens/den behöriga 

myndighetens namn  

− Kontaktuppgifter 

− Datum för erkännande av 

avelsorganisationen 

− Name of breed covered by 

approved breeding programme 

− Web-access to information on 

breeding programme 

/ 

− Ras som omfattas av det godkända 

avelsprogrammet 

− Webbplats med information om 

avelsprogrammet/avelsprogrammen  

Geographical 

territory of each 

approved breeding 

programme 

/ 

Geografiskt område 

för vart och ett av de 

avelsprogram som 

godkänts 

Derogations 

/ 

Undantag 

Date of approval of 

breeding programme 

/ 

Datum för 

godkännande av 

avelsprogrammet 

− Date of withdrawal of recognition as 

breed society 

− Date of suspension or withdrawal of 

approval of breeding programme 

− Date until the approval of breeding 

programme is timely limited 

/ 

− Datum för återkallelse av erkännandet 

som avelsorganisation 

− Datum för tillfälligt upphävande eller 

återkallelse av godkännandet av 

avelsprogrammet 

− Datum t.o.m. vilket godkännandet av 

avelsprogrammet gäller 

Svenska Fåravelsförbundet 

 c/o Erica Lindberg 

Dalsängsvägen 53 

SE-812 93 KUNGSGÅRDEN 

 +46 (0)70-8546303 

@ erica.lindberg@faravelsforbundet.com 

www.faravelsforbundet.com  

Svensk lantrasget 

 
Sweden / Sverige  

14.06.2007 

/ 

2007.06.14 

 

http://www.faravelsforbundet.com/


14.06.2007 / 2007-06-14 

Föreningen Allmogegeten 

  

  

@ ordfarande@allmogegeten.se 

www.allmogegeten.se  

19.08.2011 / 2011.08.19 

Lappget 

Göringeget 

Jämtget 

 

Sweden / Sverige  

19.08.2011 

/ 

2011.08.19 

 

 
 

 

http://www.allmogegeten.se/



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Breed societies maintaining - Avelsorganisationer-get.docx.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




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
