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Bakgrund
• Myndighetsgemensam arbetsgrupp för 

slaktfrågor 2020

– Proaktivt djurskyddsarbete
– Bättre samarbete
– Tydlighet kring roller och uppdrag
– Projektrapport dec 2020

Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Länsstyrelserna

Ett av 
förslagen



Nationellt kontrollprojekt
• Syfte

– Ge förutsättningar för en mer likvärdig kontroll och 
bidra till ett mer proaktivt djurskyddsarbete på 
nationell nivå

– Stärka samsyn och samarbete mellan 
Länsstyrelsepersonal, Livsmedelsverkets officiella 
veterinärer samt Jordbruksverket



Nationellt kontrollprojekt
• Syfte

– Ökad samsyn med Jordbruksverket & 
Livsmedelsverket 

– Kartlägga befintlig regelefterlevnad på slakterierna
– Säkerställa att verksamheten vid landets slakterier 

håller en djurskyddsmässigt acceptabel nivå
– Säkerställa likvärdiga kontroller och bedömningar



Projektgrupp:
Väl spridd över landet

Anne Wilhelmsson, Helén Löfblad, 
Ingrid Ragnarsson, Karin Eklund, 

Mattias Gårdlund, Ulrike Segerström

Representanter från 
Jordbruksverket, 

Livsmedelsverket, 
SLU



Förberedelser 2021
• Projektgrupp

– Många möten…………………
– Samsynskontroller september 2021 

• Projektplan fastställd 17 september 2021
• Förslag på nationell rutin
• Det saknas vägledning från SJV
• Metodstöd (grund till framtida vägledning)
• Utbildning 2021 (kontrolldagarna)
• Information till verksamhetsutövare



Genomförande 2022
• Riskanalys

– Vanligt kontrolluttag (nationellt)
– Normalkontroll riktad (avgiftsfri)
– Uppföljningar avgiftsbelagd (910 kr/H)

• Begränsningar
– Slakterier där det finns officiell veterinär
– Så många som möjligt

• Checklista
– Befintlig med tilläggsfrågor vad avser storlek, djurslag 

m.m.



Hur går det?
• Samsynsgrupper slaktspecifika 

– CO2-bedövning gris, beläggning
– Län med fjäderfäslakterier

• Kontroller har utförts i flertalet av de aktuella länen 
(ca 2.3 miljoner av  grisslakten kontrollerade 90% )

• Samsynskontroller mellan Län
• Projektgruppen har agerat bollplank och stöd inför, 

under och efter kontroller/revisioner



Hur går det?

• Halvtidsavstämning 15/6 2022
• Halvtidsbrev till 282-nätverk, slakteriansvariga på 

LST,SLU, SLV och Jordbruksverket
• Ca 50 % av objekten reviderade – Resterande 

revisioner under hösten/vintern.
• Vid brister vid revision/kontroll sker uppföljning 



























Personliga reflektioner så här långt!
• Mycket gott samarbete mellan de 23 

myndigheterna (SLV,SJV, 21*LST)
• Positivt mottagande från slakteriföretagen, 

personal, OV och Länsstyrelserna 
• Lättare att utföra kontroller och mer likvärdiga 

kontroller



• Bra kunskap & erfarenheter inför revidering L22
• Bra kontrollmetodik 
• Mycket kunskap inom näringen
• Ringar på vattnet
• Kunskapstörstiga och förändringsvilliga



Noterade brister
• Standardrutiner bristfälliga och ej implementerade 
• Dokumentation - Småskaliga slakterier ffa
• Bristfällig uppstallning
• Överbeläggning Gris – Dispens 
• Boxhygien, höga ammoniakhalter (Gris)
• Bristande förståelse för hur bedövning fungerar
• Bristfälliga Centrala bedövningsparametrar 

El/Gas/Bult



Noterade brister
• Felaktig imobilisering vid bedövning
• Bristfällig bedövningskontroll
• Hög frekvens av ombedövning
• Avsaknad av ombedövning
• Tid mellan bedövning och avblodning
• Tid mellan avblodning och uppslakt
• Nödplan vid driftstörningar



Noterade brister
• Avsaknad av korrekt fixering av djur vid 

bedövning
• Felaktig distansavlivning
• Avsaknad av kompetensbevis/tillräckligt antal 

med KB (FR Mål nr13271-21, vite 50.000 kr) Mot den 
bakgrunden anser förvaltningsrätten att länsstyrelsen haft 
fog för att förelägga X att se till att de personer som i 
verksamheten hanterar levande djur innehar nödvändigt 
kompetensbevis och erforderlig kunskap samt att ha 
tillräckligt många anställda personer med nödvändigt 
kompetensbevis och erforderlig kunskap för att kunna 
utföra slakten på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt 
enligt gällande lagstiftning.



Efterarbete 2022-23
• Information vid ”Djurskydd på Slakterier” -

Näringsdepartementet 12 maj 2022 Linköping
• Information vid träff för Djurskyddsansvariga 

(SCAW/KRAV) Skara
• Information vid kontrolldagarna 2022 (SJV)
• Sammanställning av resultat
• Slutsatser
• Projektrapport



Frågor och synpunkter?
Karin Eklund

karin.eklund@lansstyrelsen.se
Mattias Gårdlund

mattias.gardlund@lansstyrelsen.se

mailto:karin.eklund@lansstyrelsen.se
mailto:mattias.gardlund@lansstyrelsen.se
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