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Delprojektets övergripande mål

Att bidra till utvecklingen av och att utvärdera system för slakt av
nötkreatur för att uppnå en så god djurvälfärd och köttkvalitet
som möjligt utan att kompromissa med livsmedelssäkerhet och
smittskydd.

Att undersöka hur olika system för slakt (mobil slakt och 
storskalig stationär slakt) påverkar djurvälfärd och köttkvalitet.



Nötslakterier i Sverige

Gällivare 0,9

Luleå 1,7

Ullånger 1,3

Delsbo 1,2
Rättvik 3,2

Krylbo 1,4Örebro 3,0

Linköping 18,7

Visby 4,0

Kalmar 14,1
Lammhult 2,6

Hörby 16,1

Dalsjöfors 8,1
Skövde 11,3
Brålanda 3,5

(Swedish Meat Industry Association, 2016)

Fördelningen av slaktade djur vid olika
Slakterier av totalt 405,700 (2015)
(0.15% av världsproduktionen)

Hammerdal 0,8

Heby 1,0

Hälsingestintan 0,5
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Konsekvenser av dålig hantering av slaktdjur 
före slakt

 Stress, ångest, blåmärken, skador, smärta, hunger, törst
 Fastare kött med reducerad vattenhållande förmåga (DFD, 

"Dark Firm Dry", "Dark Cut beef")
 Sämre slaktkroppsklassificering och viktminskning
 Minskad konsumentförtroende



Djurtransporter till svenska slakterier

 Relativt korta avstånd, mestadels mindre än 4 h
 Många stopp för lastning av fler djur, men påverkar få djur
 Cirka. 40-50% av nötkreatur övernattar på slakterier
 Oberoende transportföretag, registrerade och utbildade inom 

djurhantering
 Ruttavstånd och leveranstidpunkt är sällan optimalt



Bedövning av nötkreatur

Handhållen och pneumatisk penetrerande bult



Småskalig slakt
Definieras av Livsmedelsverket som <1000 ton kött 

per slakteri per år

Stort intresse för nya anläggningar



Mobil slakt
 Ren i Sverige runt 1960-1980, vissa svårigheter med hygienkrav och 

EU-lagstiftning

 Ren, lamm och andra små boskap i Norge

 Prototypslakterier för nötkreatur, lamm och grisar i Tyskland och 
Storbritannien

(Benfalk et al., 2002)



Stationärt storskaligt slakteri

Mobilt slakteri



Hälsingestintan AB
Företag grundat 1999, mobilslakt dec. 2014

Första kommersiella fullskaliga mobila slakteriet för stor 
boskap i Europa

Kött fördelat via stora detaljhandlare, egen butik

(http://www.halsingestintan.se)



Hälsingestintans mobila slakteri
 Slaktar huvuddelen av bolagets kött
 En anläggning i drift (en annan är designad), två slakteriteam 

som täcker hela Sverige
 Inrymt i två fulla lastbilar med flyttbar inspektionsfålla
 Kapacitet 5-6 djur per tim, 30-35 djur per dag
 Centraliserad mörnings- styckningsanläggning 



Inspektionsfållan och drivgången till det mobila slakteriet.



Oberoende variabler som testats*
 Ras (kött eller mjölk)
 Kategori (ungtjur, stut, kviga eller ko)
 Ålderskategori (baseras på kvartiler)
 Pådrivare* (gårdspers, MS-personal eller båda)
 Årstid, Tid på dagen, Väderlek, Transport, Övernattning.

*)
• Väderlek ingick av förklarliga skäl endast i modeller för mobil slakt 
• Transport-övernattning endast i modeller för stationär slakt, men de ingick ändå i analysen. 
• Pådrivare endast noterades i mobil slakt (i stationär slakt var det alltid slakteripersonalen som drev).



Observationer utfördes bl.a. rörande:

 Djurhantering vid drivning till skjutboxen (användbara data från 596 djur).
 Djurbeteende i drivgången till skjutboxen och i skjutboxen (596 djur).
 Blodkemi vid avblodning (prover från 571-594 djur).
 Slaktkroppsegenskaper direkt efter slakt (591 djur).
 Veterinära slaktanmärkningar (596 djur).
 Köttegenskaper i ryggbiffen efter 7 dagars hängmörning (prover från 546 

djur, 378-543 djur analyserade).



Registrering av 
pådrivning och 
behandling



Mätning av blodstressmarkörer

 Mätt på alla djur, av en person
 Helblod insamlades vid avblodning, omedelbart efter stickning
 Lactat Plus (Nova Biomedical Corp., Waltham, MA, USA)

 Dessutom analyserades stickblodprov för:
 Glukos
 Cortisol



Mätning av blodlaktat



Veterinärbesiktning i det mobila slakteriet.



Hängmörning av parter efter mobil slakt.



Mätning av kött pH
 Mättes i Longissimus 7 dagar efter slakt
 Testo 205 (Nordtec Instrument AB, Gothenburg, Sweden)

Analys av råfett
 Utfördes av Eurofins Food & Feed Testing Sweden enligt 

Schmid-Bondzynski-Ratzlaff (NMKL, 1989).



Mätning av pH i samband med styckning sju 
dagar efter mobil slakt



Slaktkroppskvalitet - EUROP

Konformation
• Något tunn och insjunken, P.
• Välutvecklad, O.
• Svällande och välutvecklad, R.
• Mycket svällande och välutvecklad, U.
• Extremt svällande och välutvecklad, E.

Fettansättningsklass
1. Mycket liten.
2. Liten.
3. Ordinär.
4. Riklig.
5. Mycket riklig.

Varje klass kompletterades med – (lågt i 
huvudklassen) eller + (högt i huvudklassen),
vilket återigen resulterade i totalt 15 klasser 

från 1– (kodad som 1) till 5+ (kodad som 15).

Sorce: The Dexter Cattle Society, UK 



Fettmarmorering

1. Ej marmorerat.
2. Begynnande marmorerat.
3. Marmorerat.
4. Väl marmorerat.
5. Mycket marmorerat

5

4 3

2



Deskriptiva resultat: Djur och hantering
 Ras: 74% köttras och 26% mjölkras djur
 Ålder: 17% 8-14, 33% 15-19, 25% 20-26 och 25% 27-178 månader
 Kategori: 54% ungtjur (8-24 m), 23% kviga(19-57 m), 17% stut (22-29 m) 

och 6% ko (52-178 m)
 Pådrivande personal: 55% gård, 13% MS and 32% båda
 Hantering vid drivning: 21% mild och 45% hård drivning med hand/fot; 

4% mild och 36% hård drivning med hjälpmedel



Resultat – Fördelning antal: ras, djurkategori
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Fördelning av djur efter rastyp (vänster) respektive slaktdjurstyp (höger) på de två 
slakterierna.



Resultat – Fördelning antal: Årstid, Klockslag 
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Fördelning av djur efter årstid (vänster) respektive klockslag för start av drivningen 
(höger) på de två slakterierna.



Resultat – Fördelning av djurens ålder

Djurens ålder i olika slaktdjurstyper på de två slakterierna.



Resultat – Pådrivare, Känslouttryck i drivgång

Fördelning av djur efter vilken personal som drev dem på det mobila slakteriet 
(vänster) respektive deras känslouttryck när observationerna i drivgången startade 
på de två slakterierna (höger).

 

 

0
50

10
0

15
0

20
0

An
ta

l d
ju

r

Farm Plant Both

0
10

0
20

0
30

0

Non
e

Hes
ita

nt

Nerv
ou

s
Non

e

Hes
ita

nt

Nerv
ou

s

Mobile Stationary

An
ta

l d
ju

r



Resultat – Slaktkroppsvikter

Slaktkroppsvikt i olika slaktdjurskategorier (vänster) på de två slakterierna.

Felstaplarna markerar 99% konfidensintervall



Resultat – Klassning (Form, Fett)

• Formklass hos djur av olika rastyp (vänster) respektive slaktdjurskategori (höger) på de två 
slakterierna. 

• Fettklass hos djur av olika rastyp (vänster) respektive slaktdjurskategori (höger) på de två 
slakterierna.
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Resultat – Fettmarmorering, Djurkategori

Fördelning av djur efter grad av fettmarmorering i köttet hos djur av olika rastyper 
(vänster) respektive slaktdjurskategorier (höger) på de två slakterierna.
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Resultat – Fettmarmorering vs Råfettinnehåll

Köttets råfetthalt vid olika grader av fettmarmorering på de två slakterierna.
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Resultat – Blodlaktat

Djurens blodlaktatnivå på de två slakterierna (vänster) respektive i olika 
slaktdjurskategorier på de två slakterierna (höger).
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Resultat: Blodlaktat
 19% högre i ungtjurar (p=0.034), 23% högre i kvigor (0.023) 

och 41% högre i kor (p=0.012), jämfört med stutar
 24% högre när personal från både gård och slakteri drev på 

djuren (p=0.004), jämfört med endast slakteripersonal
 20% högre vid mild pådrivning (p=0.008) och 16% högre vid 

hårdare pådrivning med hand/fot (p=0.008), jämfört med att 
inte pådriva med hand/fot

 25% högre vid hårdare pådrivning med hjälpmedel (p<0.001), 
jämfört med att inte använda hjälpmedel



Resultat – Blodkortisol

Djurens blodkortisolnivå på de två slakterierna (vänster) respektive i olika 
slaktdjurskategorier på de två slakterierna (höger).
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Resultat – Blodglukos

Djurens blodglukosnivå på de två slakterierna (vänster) respektive i olika 
slaktdjurskategorier på de två slakterierna (höger).
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Slutsat - Djurvälfärd
Detta projekt visar betydelsen av att djuren är lugna när 
indrivningen i skjutboxen påbörjas, att utformningen av lokaler, 
drivvägar och utrustning är lämplig och att hanteringen av 
djuren vid drivningen, bedövningen och avblodningen är korrekt.

Det finns förutsättningar för god djurvälfärd i såväl mobil som 
stationär slakt av nötkreatur. 
Baserat på projektet går inte att säga att djurvälfärden generellt 
blir bättre med det ena eller andra sättet att slakta.



Stort Tack!
 Projektteamet
 Försöksteknikerna Anne Larsen och Karin Wallin
 Personalen på Hälsingestintans mobila slakteri och KLS-Ugglarps
 Interreg ÖKS, Marie-Claire Cronstedt Stiftelse och Svenska 

Djurskyddsföreningen för ekonomiskt stöd.
 Basen AB och Caroline Ankarcrona bidrog med medel till 

köttanalyserna. 
 Det mobila slakteriföretaget bekostade de köttprover som togs 

på företagets slakteri.



Kvalitetsegenskaper med 
avseende på ätkvalitet

Emma Bragd (textur, W-B)

Marco Berta (textur, pH, färg vikt)

Marlene Svensson (pH, färg, vikt)

Camilla Öhgren (struktur, PL)

Foto SLU, Skara



Mätning av köttkvalitet

 Färg

 pH

 Viktsförlust tining

 Viktsförlust kokning

 Textur, Warner-Bratzler

 Textur, tryckmotstånd

 Fetthalt

 fettmarmoreringsgrad



Material

 Fryst leverans av ryggbiff (1481 ± 381g)

 Analys efter 43-398 (i medeltal 251) dagars lagring i frys

 Köttkvalitetsegenskaper i ryggbiffen efter 7 dagars 
hängmörning (prover från 546 djur, 378-543 djur analyserade 



Resultat -Färg

• Tjurar hade ett något ljusare och kor ett något 
mörkare kött än övriga slaktdjurskategorier

• Köttets rödhet och gulhet var relativt lika hos 
olika typer av slaktdjur  



Resultat -Färg
Exempel mörkaste och ljusaste

mörkast L=44 Ljusast L=27

Digi-Eye med kontrollerad 
bakgrund och kalibrerat 
ljus/bakgrund



Resultat -pH

• Köttets slut-pH skilde inte nämnvärt mellan 
slakterierna 

• Inga tydliga samband mellan djurens 
känslouttryck eller sätt att driva djuren med slut-
pH.

• Andelen djur med pH över 5,8 vid styckningen var 
14,8% på det mobila och 7,7 % på det stationära 
slakteriet 

• 75 % av den totala variationen i risken för högt 
kött-pH hänföras till skillnader mellan olika 
gårdar, d v s förklaras av faktorer på gårdsnivå 



Resultat –viktsförlust vid tining

• Viktförlusten vid tining av köttet var något 
högre på det stationära slakteriet men ingen 
tydlig skillnad mellan olika slaktdjurstyper 

• På det stationära slakteriet ökade 
viktförlusten vid tining något med ökande 
formklass, vilket inte var fallet på det mobila

• På båda slakterierna minskade viktförlusten 
vid tining med ökande fettmarmoreringsgrad 



Resultat –viktsförlust vid tining

• Viktförlusten vid tining sjunker signifikant med 
stigande ålder 



Resultat –viktsförlust vid kokning

• Viktförlusten vid kokning av köttet var i 
genomsnitt något högre hos tjurar än övriga 
slaktdjurskategorier 

• I båda slakterierna minskade viktförlusten vid 
kokning med ökande fettklass och med högre 
fettmarmoreringsgrad 



Resultat -Textur

• Både skärmotståndet och tryckmotståndet var 
något högre på det stationära slakteriet , dvs 
mörast kött från det mobila slakteriet.

• Det fanns inget tydligt samband mellan köttets 
textur och transportavståndet till det stationära 
slakteriet, men köttets skärmotstånd och 
tryckmotstånd var något högre hos djur som 
övernattade på det stationära slakteriet 



Resultat -Textur

• På det mobila slakteriet hade djur som 
bedömdes som tvekande inför drivningen 
högre tryckmotstånd och djur som 
bedömdes som nervösa ännu högre 
tryckmotstånd , 

• dvs minst mört kött om tveksamma 
och nervösa djur



SAMMANFATTNING -Ätkvalitet

 Totalt sett relativt begränsade skillnaderna 
mellan de två studerade slakterierna 

 Med mobil slakt går det att uppnå en 
djurvälfärd och köttkvalitet som är i nivå med 
storskalig stationär slakt. Projektet ger inte 
stöd för att djurvälfärden eller köttkvaliteten 
blir bättre med det ena eller andra sättet att 
slakta. 
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