
När du säljer slaktnöt, följ spelreglerna för trygg djurhandel och sälj endast friska 
djur. Så här säkerställer du en smidig avhämtning och ett gott smittskydd för gården.

ANVISNING OM SLAKTNÖT

F Ö R  E T T  T R Y G G T  H A N D L I N G G S Ä T T  I  N Ö T K R E A T U R S K E D J A N

1.  Se till att din gård är ansluten till Naseva och att 
hälsovårdsbesök görs regelbundet.

2.  Följ Djurens hälsa ETT rf:s anvisningar för att  
hindra smittspridning vid djurhandeln och följ 
ETT:s och Eviras importanvisningar.

3.  Informera omedelbart slakteriets transportplane-
ring och andra berörda om du ser symtom eller 
misstänker att djuren har en smittsam sjukdom.  
Rekommendation: anteckna i Naseva att en  
specialsituation uppkommit.

4.  Du ansvarar för att sjukdomsskyddet vid pålast-
ningen är ändamålsenligt:

-  Ta ut enstaka slaktdjur eller flytta dem till ett skilt 
lastningsutrymme eller avhämtningsställe.

-  Välj på förhand ut de slaktdjur som ska hämtas 
och led dem i ladugården nära bilen. Chauffören 
leder in djuren i bilen. Ordna möjlighet för chauf-
fören att tvätta händerna och desinficera stövlar-
na. Rengör och desinficera det område där chauf-
fören har rört sig i samband med hämtningen av 
slaktdjur.

-  Om chauffören måste  hämta ut djuren från ladu-
gården är det omöjligt att kontrollera smittorisken, 
och djurägaren bär ansvaret.

5.  Djuren måste hanteras adekvat vid  pålastningen. 
Om det inte finns en fast lastningsgång på din 
gård, se till att det finns tillräckligt många lösa 
stängsel till hands vid lastningsstället så att djuren 
kan skiljas från varandra och styras in i bilen. 

Ett nötkreatur är transport- och slaktdugligt, när:
+  Det har anmälts för slakt på vederbörligt sätt, 

blanketten för kedjeinformation är ifylld och  
inskickad till slakteriet

+  Djuret är öronmärkt och identifierat
+  Djuret är allmänt friskt
+  Djuret konstateras ha normal rörlighet och  

kan stödja sig på alla sina fyra ben
+  Hårremmen är ren eller rengjord
+  Efter läkemedelsbehandling har kontrollerats  

att karenstiden är avslutad
+  Djuret har inga tecken eller symptom på  

smittsamma sjukdomar 

Ett nötkreatur är inte transport- och slaktdugligt, när:
-  Det är bristfälligt märkt och kan inte identifieras
-  Kedjeinformationen eller informationen om läke-

medelsbehandling är bristfällig
-  Det har konstaterats eller misstänkts en sjukdom 

som ska bekämpas enligt lag på gården (JSM:s 
förordning om djursjukdomar som ska bekämpas)

-  Transporten skulle orsaka djuret onödigt lidande 
-  Djuret kan inte stödja sig på alla sina ben
-  Djuret har feber eller försämrat allmäntillstånd
-  Djuret är i dålig kondition, magert eller utmärglat
-  Djuret är smutsat med gödsel, har ett gödsellager 

under magen eller på benens innersidor eller har 
ett gödselpansar

-  Det är under en månad till kalvningen eller under 
en vecka efter kalvningen

-  Djuret har svåra öppna sår eller ett inälvsframfall 
som kan förvärras under transporten
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Anmäl alltid till slakteriet om djur som är i dålig kondition, 
smutsiga eller på annat sätt avvikande med  blanketten för 
kedjeinformation. Om du är osäker på om ett djur är i skick 
att transporteras till slakt eller slaktas, ta på förhand kontakt 
med besiktningsveterinären eller slakteriets primärproduktion.

KVALITETSAVVIKELSER  
HOS SLAKTNÖT

F Ö R  E T T  T R Y G G T  H A N D L I N G G S Ä T T  I  N Ö T K R E A T U R S K E D J A N

Smutsat med gödsel

Sjukt djur 

Dålig kondition 

Haltande djur

Juverinflammation 
och spenskador

Andra händelser, 
bölder, slid- eller  
ändtarmsframfall

Djur som dött eller 
skadats under  
transporten

Öronmärken saknas

Djur som är smutsade med gödsel får inte skickas till slakteriet. Man ska på för-
hand förebygga att djuren blir smutsiga. Ett smutsigt djur är en hygienrisk, som  
gör att människor kan smittas med smittsamma sjukdomar såsom EHEC.

Djurens sjukdomar ska behandlas omedelbart och obotligt sjuka djur avlivas på 
gården på ett ändamålsenligt sätt. Ett sjukt djur är inte i skick att transporteras  
eller slaktas.

Vårdbeslutet ska fattas utan dröjsmål. Sjukdomar som inte behandlas leder ofta till 
att djurens skick försämras permanent.

Kraftigt haltande djur är inte i skick att transporteras. Orsaken till hältan ska ut-
redas genast när djuret insjuknat och djuret ska behandlas på ett ändamålsenligt 
sätt. Om djurets kondition försämras trots behandlingen ska det avlivas på ett  
ändamålsenligt sätt.

Djur med akut juverinflammation ska genast ges vård. Ett djur som har kronisk  
juverinflammation och inte har feber men som annars är i gott skick kan skickas till 
slakt. En spenskada som inte är inflammerad är inget hinder för transport.

Bölder utgör en allvarlig hygienrisk i slakteriet. Ett djur som är i god kondition men 
som har t.ex. en hornskada, en enstaka liten böld eller återkommande livmoder-  
eller ändtarmsframfall kan skickas till slakt. Man ska ändå meddela om skadorna 
på förhand för att kunna ordna med en trygg transport, dessutom ska det göras  
en anmälan med kedjeinformationsblanketten.

Om ett djur dör i bilen ska besiktningsveterinären utreda dödsorsaken och tidpunk-
ten för orsakens uppkomst. Eventuella ersättningsgrunder bestäms på basis av ut-
redningen. Slaktdugligheten hos ett djur som skadats under transporten bestäms 
av besiktningsveterinären.

Om et öronmärke skadas eller tappas, ska nötkreaturets hållare omedelbart beställa 
ett nytt öronmärke (ersättande öronmärke) och omedelbart fästa det på skadade el-
ler borttappade öronmärkets plats. I en exceptionell situation, när djurets öronmärke 
tappas just före slakttransporten och det inte är möjligt att få ett  vanligt ersättande 
öronmärke före lastningen, kan man som andra öronmärke använda ett rött öron-
märke (temporärt öronmärke). Ett djur som endast är märkt med ett rött temporärt 
öronmärke kan inte skickas till slakteriet. På detta märke ska man för hand anteckna 
djurets EU-signum. Numret och EU-signumet på det temporära märke som använts 
ska skrivas upp. Om djurets öra är skadat och det inte går att fästa öronmärket eller 
det tillfälliga öronmärket i örat, eller om djuret är så svårhanterligt att det är onödigt 
farligt att fästa det andra märket i örat, kan djuret skickas till slakt märkt med bara 
ett öronmärke. I så fall ska det lossnade märket skickas med djuret till slakteriet.  
(Eviras anvisning 16007/3). Att fästa öronmärken hör inte till chaufförens uppgifter.

Antalet kvalitetsavvikelser följs upp med hjälp av 
slaktrapporterna. Antalet minskas i samarbete 
med gården. Besiktningsveterinären rapporterar 
om sina observationer till länsveterinären i enlig-
het med lagen.
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