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a) dyrenes oprindelse
og ejer
• etDen
bedste idé er dog at samle alle medarbejdere, og diskutere hvilke metoder der vil fungerer bedst på
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www.chr.fvst.dkfindes på danish.lf.dk
VIDSTE DU – at alle oplysninger om DANISH Transportstandard

d) det planlagte bestemmelsessted
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VIDSTEforventede
DU Videncenter
– atvarighed.
alle
oplysninger om DANISH Transportstandard findes på danish.lf.dk
e) den planlagte transports
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