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Bakgrund
Regeringsuppdrag till Livsmedelsverket 2018-2020, att säkerställa långsiktiga och 
konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen, samt effektivisera och modernisera den 
offentliga kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar, t ex med hjälp av 
innovativa digitala lösningar
Höga reskostnader och ibland orimliga arbetsförhållanden för besiktningspersonal som 
reser långt för små förrättningar
Framsteg i utvecklingen och tillämpningen av digital teknik
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Syfte
Undersöka om distansbaserad slaktbesiktning utgör ett alternativ till AM- och PM-
besiktning på plats, för att minska kostnaderna för offentlig kontroll vid slakt av 
tamboskap och vilthantering – utan att riskera livsmedelssäkerhet, smittskydd och 
djurskydd
I förlängningen förbättrade arbetsförhållanden för besiktningspersonal, mer 
standardiserad och säkrare kontroll, samt verktyg för utbildning
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Upplägg
Jämförelse av besiktning på plats med besiktning på distans med hjälp av video
En veterinär på plats, en annan veterinär på distans tillsammans med tekniker på plats
Inspelning av alla besiktningar för bedömningar i efterhand
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Datainsamling
Ett storskaligt slakteri mars–juli 2019, under ordinarie verksamhet
400 grupper av slaktsvin i box AM, ca 10-20 grisar/box
400 slaktkroppar av gris med röda organ efter anhållan för utvidgad besiktning PM, 
ungefär hälften anhållna utan tecken på sjukdom
Besiktning av samma djurgrupper och slaktkroppar med båda metoderna i realtid, 
registrering av förändringar och ett fingerat beslut (godkänt eller inte, totalt otjänligt 
eller inte)
Projektveterinärerna och ytterligare nio OV bedömde videoinspelningarna
Bedömning av teknisk funktion, samt enkät och mätningar av bandbredd via 
mobilnätet på 13 befintliga anläggningar
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Tekniska lösningar
Standard smartphone monterad på handryggen, mjukvara för s k remote guidance, 
utvecklad för industritillämpningar (XMReality AB)
Tvåvägs videokommunikation med s k augmented reality mellan teknikern och 
veterinären på distans
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Resultat
AM mycket låg förekomst av förändringar, samt rörelser i boxen – metoden ej möjlig att 
utvärdera fullt ut
PM överlag relativt god överensstämmelse mellan metoderna, men varierande 
beroende på typen av förändring, högre samstämmighet för mer distinkta förändringar, 
ingen signifikant effekt på sannolikheten att registrera förändringar – svårtolkade 
resultat vid låg förekomst 
Inga tydliga negativa konsekvenser för livsmedelssäkerhet, smittskydd eller djurskydd
Bandbredd 2-3 Mbit/s är tillräcklig bandbredd för tillförlitlig besiktning, möjligheter för 
fast eller mobil uppkoppling behöver undersökas, teknisk kravspec behövs
Projektet slutredovisat till Livsmedelsverket, avslutas december 2020

Hultgren, Almqvist och Berg, 2020, Moderniserad köttbesiktning vid slakt och vilthantering, 
https://pub.epsilon.slu.se/view/divisions/7032.html
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XMReality AB
Finansiering från Livsmedelsverket
Foto: Viktor Almqvist
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