Bättre djurvälfärd och enklare för slakteriet –
Lämna dina synpunkter på nya regler!
Nu tar vi nya steg i utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion. KRAV föreslår därför
ändringar i reglerna för slakt, för att förbättra djurvälfärden och för att underlätta för slakterierna.
De nuvarande reglerna kring övernattning har varit svåra att följa. Samtidigt visar forskning inte
entydigt att övernattning är dåligt ur djurvälfärdssynpunkt. KRAV föreslår därför att övernattning
ska vara tillåtet, med undantag för vissa typer av djur, under förutsättning att slakteriet gör vissa
extra åtgärder för djurvälfärden utöver vad som regleras i lagstiftningen.
Utöver reglerna kring övernattning finns också flera andra viktiga ändringsförslag i kapitel 10
Slakt. Remissen omfattar även ett tillägg i kapitel 5 Djurhållning.
Nu vill vi gärna få dina synpunkter på ändringsförslagen för att reglerna ska bli användarvänliga
och kunna leda till en mer hållbar produktion. Vi vill ha dina synpunkter senast 31 mars 2020. De
nya reglerna kommer att publiceras på vår hemsida under sommaren och börjar gälla från 1 januari
2021.

Bakgrund
KRAVs målsättning har i många år varit att inga djur ska behöva övernatta på slakteriet. Detta är
dock svårt att leva upp till av logistikskäl. Därför uppdaterades regelutgåvan 2014 med en
begränsning som innebär att max 20 procent av nöt, får och getter får övernatta, räknat per
månad medan grisar inte längre fick övernatta. Inför den regelutgåvan fördes en dialog med en
referensgrupp och slakterirepresentanter och det visade sig att då slaktades alla KRAVcertifierade grisar på ett större slakteri, som då inte övernattade grisar. Målet ansågs därmed vara
uppfyllt för gris. Jord på trynet, den producentförening som står för den absoluta majoriteten av
KRAV-certifierade grisar, har under processens gång framfört önskemål om att grisar
fortsättningsvis inte ska tillåtas övernatta på KRAV-certifierade slakterier.
Regeln, som sedan 2014 års utgåva varit 10.5.1, har sedan 2015 års utgåva haft en formulering
som säger att slakterier som var certifierade innan 2013-12-31 och inte klarar procentsatsen med
att övernatta maximalt 20 procent per månad får undantas från regeln under vissa
förutsättningar. Undantaget har sedan det kom, haft ett slutdatum och det slutdatum som gäller
nu är 2020-12-31.
Genom åren har KRAV genomfört undersökningar, intressentmöten och
forskningssammanställningar. KRAV har låtit göra en förstudie 2018 som bland annat
sammanställt tidigare material. Det som har kommit fram är att det inte finns något entydigt stöd
i forskningen att övernattning av djur på slakterier är dåligt ur djurvälfärdssynpunkt. Det har också
kommit tydliga signaler från både branschen (slakterier), rådgivning och certifieringsorgan att
regeln med begräsning av antal övernattade djur är svår att tillämpa och inte efterlevs fullt ut i
praktiken.
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Med utgångspunkt från tidigare sammanställt material har vi formulerat ett nytt förslag till regler
för övernattning av djur på KRAV-certifierade slakterier. Förslaget har även diskuterats i flera
omgångar med en referensgrupp bestående av representanter från slakterier, forskning,
certifieringsorgan och producentorganisationer. Vi har också genomfört en första remissrunda
under hösten 2019 med representanter från olika intressentgrupper. Under samma tidsperiod
testades även förslaget av certifieringsorgan vid revison av KRAV-certifierade slakterier. Utifrån
inkomna synpunkter har vi arbetat fram en ny version av förslaget för regler om övernattning.
Referensgruppen för översynen består av:
Jan Hultgren, SLU
Jenny Schultzberg, Kiwa Certifiering
Maria Åkerstedt, Upplandsbondens
Anna Larsson, HK Scan
Därtill har ytterligare referenspersoner deltagit i mindre omfattning.

Syfte
Översynens syfte är att säkerställa hög djurvälfärd i samband med slakt på KRAV-certifierade
slakterier. Fokus är regeln som styr hur KRAV-certifierade djur ska få övernattas och stallas upp på
slakteri. I samband med översynen genomgås även andra regler i regelområdet Slakt.

Frågor som KRAV söker svar på
Frågor till alla
• Är det tydligt vad som gäller i förslagen? Om inte, vad behöver bli tydligare?
• Anser ni att förslagen är bättre eller sämre jämfört med nuvarande regler för djuren?
• Förslagen innebär att ensamma djur inte tillåts övernatta och att uppstallning i Uddevallasystem bara tillåts om det finns särskilda djurvälfärdsskäl. Vad anser ni om det?
• I regelförslag 10.5.5 Valbara krav vid övernattning lyfter vi förslag på olika krav som slakteriet
kan välja mellan.
- Vad anser ni om förslaget?
- Har ni synpunkter på ytterligare eller andra krav man skulle kunna välja på?
- Skulle det räcka att de slakterier som övernattar djur mer sällan (max en gång per månad)
endast lever upp till just det valbara kravet? För dem utgår därmed övriga valbara krav.
• Anser du att förslagen på regeländringar stärker KRAV?
• Övriga synpunkter med förslagen som ni vill lyfta?
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Ytterligare frågor för slakterier
•
•
•
•

Är förslagen praktiskt genomförbara på slakteriet?
Beskriv eventuella svårigheter eller förenklingar jämfört med nuvarande regel/regler.
Är regelförslaget skrivet så att det tar hänsyn till alla storlekar av slakterier?
Vilka valbara krav skulle ert slakteri välja och varför?

Ytterligare fråga för djurägare
• Regelförslaget innebär att djurägaren måste intyga vissa uppgifter för de djur som skickas till
slakt, för att slakteriet ska kunna göra bedömningen om de tillåts övernatta eller inte.
– Hur ser ni på kravet om intygande för de delarna?

Så här svarar du
Skicka dina synpunkter till regler@krav.se
OBS! Vi behöver ditt svar senast 31 mars 2020.
Vi ser fram emot dina synpunkter!
Vänliga Hälsningar,
Carin Bolander
Marknads- och regelutvecklare djurhållning och slakt
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Remiss: Slakt
Remissutskick 2020-02-26
Svara senast 2020-03-31
Svara till regler@krav.se

Remiss: Förslag till ändringar i kapitel 10 Slakt
och ny regel om dokumentation och information i kapitel 5 Djurhållning

Regler om övernattning
Nuvarande regel

10.5 Tidpunkt för slakt
10.5.1 Slakt på ankomstdagen
KRAVs målsättning är att inga djur ska behöva övernatta på slakteriet, men
i dagsläget är detta inte helt genomförbart för nötkreatur, får och getter av
logistik- eller djurvälfärdsskäl. Därför gäller följande för de KRAV-certifierade
djuren (K):
• Minst 80 procent av nötkreaturen ska slaktas samma dag de kommer
till slakteriet, beräknat per månad.
• Nötkreatur från ranchdriftsystem och lakterande kor får inte övernatta.
• Minst 80 procent av fåren och getterna ska slaktas samma dag de
kommer till slakteriet, beräknat per månad.
• Lakterande tackor och getter får inte övernatta.
• Grisar får inte övernatta.
• Fjäderfä får inte övernatta.
I följande fall medges undantag från ovanstående punkter (K):
• Slakterier som var certifierade före den 31 december 2013 och som i dagsläget inte klarar att
övernatta maximalt 20 procent nötkreatur, får och getter, får under vissa månader ha en högre
andel övernattning än 20 procent av dessa djurslag, dock som längst till den 31 december
2020. Detta förutsätter att slakteriet successivt minskar andelen övernattande KRAVcertifierade djur. Förbudet mot övernattning för lakterande djur och nötkreatur från ranchdrift
kvarstår.
• Slakterier får övernatta djur som levereras av djurägaren, oavsett procentandel, under
förutsättning att:
– djuren levereras så sent som möjligt kvällen före slakt
– djuren är en etablerad grupp
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– djurägaren ansvarar för uppstallning och att djuren har riklig tillgång till foder, vatten och
strö.
Ett exempel på djurvälfärdsskäl (se ovan) kan vara att andra djur är mindre lämpade för att klara
en övernattning och behöver gå före i slaktkön.
10.5.2 Dokumentation om övernattning
Vid övernattning ska slakteriet dokumentera antal djur, datum, ankomsttid till slakteriet samt orsak
till övernattningen. Varje månad ska en rapport tas fram som visar hur stor procentandel av de
KRAV-certifierade djuren som övernattat. (K)
Kommentar: Dessa två regler stryks och ersätts av förslaget nedan.

Förslag till nya regler om övernattning

10.5 Övernattning på slakteri
10.5.1 Övernattning
Endast djur från en etablerad djurgrupp får övernatta på slakteriet. Att djurgruppen är etablerad
ska intygas av djurägaren. (K)
Intygandet kan till exempel ske på transportsedeln eller genom muntlig kommunikation vid
slaktanmälan.
Med övernattning menas att idisslare eller gris vistas på slakteriet under hela eller en del av
tiden från det att dygnets slakt är avslutad och nästa dygns slakt påbörjas.
Kommentar: Nuvarande definition av etablerad djurgrupp kvarstår: Med etablerad djurgrupp
menas en grupp av djur som har haft erforderlig tid att etablera sociala relationer mellan
varandra.
Fjäderfä tas inte upp här. För fjäderfä kvarstår skrivningen i regel 10.11.1 ”Fjäderfän ska alltid
slaktas samma dag som de kommer till slakteriet”
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10.5.2 Djur som inte får övernatta
Följande djur får inte övernatta (K):
• Ensamma djur/djur som levereras ensamma från gården
• Grisar
• Höglakterande idisslare
• Ej avvanda djur i mjölkperioden
• Moderdjur eller avkomma som avskilts för mindre än två dygn sedan
• Djur som inte är vana vid stallning och/eller hantering
Ovanstående intygas av djurägaren.
Intygandet kan till exempel ske på transportsedeln eller genom muntlig kommunikation vid
slaktanmälan.
Kommentar:
• Texterna om övernattning i regel 10.8.2 och 10.9.2 kommer att strykas eftersom innehållet ingår
i reglerna för övernattning.
• Grisar och ensamma djur får övernatta enligt regel 10 om reglerna i 10.5.3 uppfylls.
• Höglakterande idisslare läggs in som definition i KRAVs regler enligt följande: I behov av
mjölkning enligt lagstiftningens definition, L22 (Jordbruksverkets föreskrift om slakt och
avlivning). Dock med tillägget att det även gäller får och get. L22 anger endast kor.
• Med ej avvanda djur menas följande enligt KRAVs regler: Kalvar yngre än 3 mån (5.2.6.2),
Lamm yngre än 8 v, killingar yngre än 45 d (5.3.6.2) gris yngre än 40 d (5.4.7.1)
• Med djur som inte är vana vid hantering menas djur som uppenbart inte är vana vid mänsklig
hantering. Förutom stallning kan det till exempel innebära att de inte är vana vid hantering i
tillfälliga fållor vid ranchdrift/extensiv drift.

10.5.3 Djur som levereras av djurägaren
Slakterier får övernatta ensamma djur och gris om de levereras av djurägaren (eller dess skötare)
under förutsättning att (K):
• Djuren levereras så sent som möjligt kvällen före slakt, efter klockan 18.
• Djurägaren ansvarar för att uppstallningen av djuren säkerställer att de har riklig tillgång till
foder, vatten och strö.
Observera att aktuella delar av avsnitt 10.4 Transport ska uppfyllas.
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10.5.4 Grundkrav för KRAV-certifierade djur som övernattar på slakteri
Följande ska uppfyllas för att djur ska få övernatta (SL/K):
• Djuren ska ha fri tillgång till vatten i inredning som är anpassad för djurslaget.
• Liggytan ska vara torr, hel och ströad.
• Utrymmeskraven enligt svensk lag ska uppfyllas.
• Djuren ska ha stråfoder för sysselsättning.
• Djuren ska ha regelbunden tillsyn.
Kommentar:
• Vatten: Avsikten är att det ska finnas vatten i tillräcklig mängd för att alla djur ska komma åt
det utan konkurrens. Även höjden ska vara anpassad till djurens storlek och slakteriet ska
säkerställa att vattenkoppar (om sådana används) ska fyllas upp om djur som inte har vana att
dricka ur vattenkopp stallas där, exempelvis får, lamm och gris.
• Liggytan: Det ska finnas tillräckligt med strömedel för att uppnå syftet. Spalt är endast tillåtet i
Uddevallasystem, se regel gällande ensamboxar/Uddevallasystem nedan.
• Utrymmeskrav: I regel 10.8.3 finns krav på att nattmåtten enligt L22 även gäller dagtid.
Samma utrymmeskrav gäller med andra ord för de KRAV-certifierade djuren både dag- samt
nattetid. Vi föreslår inte extra utrymmeskrav nattetid.
• Foder: Med stråfoder avses grovfoder som ej behöver vara KRAV-certifierat. Huvudsyftet med
grovfodret är sysselsättning och möjlighet till naturligt beteende. Mängden ska vara tillräcklig
så att syftet (sysselsättning) blir uppnådd. Observera skrivningen i 6 kap 6§ L22 om utfodring
efter 12 timmar ”foder som är lämpligt för djurarten och i tillräcklig mängd. Idisslare ska förses
med stråfoder”. Lagstiftningen anger inte vad tillräcklig mängd är. Syftet med denna regel är
att KRAV-certifierade djur ska förses med tillräckligt riklig mängd för sysselsättning vilket i
praktiken innebär att de ska ha en mindre mängd foder under större delen av sin vakna tid.
• Tillsyn: vi avser att tillsyn över uppstallade djur ska ske minst morgon och kväll samt att på
kvällen bör tillsyn ske efter det att samtliga djur för dagen har kommit till slakteriet (L 22, 6 kap
4§ samt Allmänna råd 6 kap 4§).
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10.5.5 Valbara krav vid övernattning
Minst 3 av dessa ska uppfyllas (K):
• KRAV-certifierade djur övernattas endast i undantagsfall.
• Slakteriet vidtar djurvälfärdsbefrämjande åtgärder.
• Djuren ankommer till slakteriet efter klockan 18.
• Övernattade KRAV-certifierade djur slaktas först på morgonen.
• Transporten till slakteriet har varat i max 3 timmar.
• Slakteripersonal gör kvällsrond.
Kommentar:
• Gräns för undantagsfall: KRAV-certifierade djur övernattar max 1 gång per månad. Här krävs
någon form av dokumentation för verifiering för stickprovskontroll. En variant på regeln skulle
kunna vara att krav på ytterligare 2 valbara kriterier utgår om första punkten uppfylls för att
underlätta för de slakterier som övernattar djur mer sällan.
• Djurvälfärdsbefrämjande: Slakteriet ska kunna visa på aktivt arbete med
djurvälfärdsbefrämjande åtgärder för stallmiljön såväl som för hanteringen, utöver det som
redan krävs enligt regel 10.1.4. Exempel på åtgärder kan vara:
- Kompetensutveckling för personal och transportörer utöver baskraven, tex genomförd
utbildning i Kosignaler, Low Stress Animal Handling, praktisk utbildning i hantering vid
slakt utöver den teoretiska kompetensbevisutbildningen eller dylikt.
- Höhäck i boxar (idisslare).
- Rikligt med halm.
- Ridskydd i boxar.
- Solida boxväggar.
- Minskad beläggning i boxar.
- Ljudisolerande åtgärder vid problem med höga ljudnivåer i stall, drivgång och
bedövningsbox.
För att kunna verifiera åtgärderna utan krav på dokumentation kan de skrivas in i
standardrutiner för hantering av KRAV-certifierade djur.
• Slaktas först på morgonen: Förutsatt att konventionella djur inte måste prioriteras av
djurvälfärdsmässiga skäl. Lagen går alltid före. Slakteriet ska kunna redogöra för sina rutiner.
• Transporttid: Räknas inklusive i- och urlastningstid enligt vad som anges på transportsedeln.
Observera att alltför korta transporter kan vara problematiskt stressmässigt för djuren.
• Kvällsrond: Rutin och checklista för tillsyn av samtliga djur efter slaktdagens slut. Rutin ska
innehålla åtgärdsplan för hantering av tillbud. Rutinen kan genomföras av slakteripersonal
eller delegeras till behörig, till exempel djurtransportör, eller via kameraövervakning förutsatt
att utrustning och åtgärdsplan motsvarar fysisk tillsyn. Syftet med en sådan rond är att
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uppmärksamma om djur skadat sig, stressar varandra och att vid behov fylla på vatten och
foder. Kvällsrond ska utföras tidigast klockan 18.

10.5.6 Övernattning i ensamboxar eller Uddevallasystem
Endast djur som av djurvälfärdsmässiga skäl behöver separeras från sin grupp får övernatta i
ensambox inklusive Uddevallasystem. I Uddevallasystem kan mjuk spalt ersätta krav om hel,
ströad liggyta. (K)
Kommentar: Djurvälfärdsmässiga skäl kan vara att djuren stressar varandra eller utgör en
skaderisk. Slakteriet ska kunna redogöra för sina rutiner och bedömningsgrunder vad gäller
separering av djur till ensambox vid revision.
Skrivning som gäller Uddevallasystem kvarstår som de är idag: - Hel nedre kant (minst 30 cm från
golvytan) samt utrymmeskrav enligt svensk lag.

Övriga regler
10.1.1 Dokumentation av standardrutiner och arbetsinstruktioner
Slakteriet ska ha och följa en dokumenterad manual som innehåller standardrutiner och
arbetsinstruktioner för hantering av KRAV-certifierade djur. (SL/K)

Kommentar: Understruken text är ny. Här förtydligar vi att slakterier behöver ha en särskild del av
sina standardrutiner som handlar om hantering av KRAV-certifierade djur.

Förslag till ny regel 2021
10.2.3 Etablerade djurgrupper
För att undvika att djuren oroar varandra får
slakteriet inte blanda etablerade djurgrupper
med andra djur. Det är producentens ansvar att
sätta samman grupperna innan de transporteras
till slakteriet, se regel 5.1.12.2.
Slakteriet får dela upp etablerade grupper vid
uppstallning. (K)

Regel i nuvarande utgåva 2019/2020
10.2.3 Särhållning av djur eller djurgrupper
För att undvika att djuren oroar varandra får
slakteriet inte blanda etablerade djurgrupper
med andra djur. Det är producentens ansvar att
sätta samman grupperna innan de transporteras
till slakteriet, se regel 5.1.12.2. (K)

Kommentar: Här byter vi namn på regeln så att samma begrepp används. Vi förtydligar även att
slakteriet får dela upp grupper vid ankomst till slakteriet.
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10.2.5 Drivning av djur
Slakteriet ska även minimera förekomsten av onödig eller hård drivning av djuren och istället
utnyttja djurens naturliga beteenden för att driva dem. Detta gäller både KRAV-certifierade djur och
alla andra djur som hanteras på slakteriet. (K)
! Du får en större avvikelse om KRAV-certifierade djur utsatts för hård drivning.

Kommentar: Understruken text är ny. Här lägger vi till att hård drivning genererar en större
avvikelse för att poängtera vikten av djurvänlig drivning.

10.2.6 Allvarliga anmärkningar från besiktning
Kött eller slaktkroppar från djur som har fått allvarliga anmärkningar för bristande djuromsorg får
inte KRAV-märkas. Följande exempel ger allvarliga anmärkningar vid besiktning av levande djur
eller kött (K):
• Djur som är kraftigt förorenade av gödsel
• Utmärglade eller alltför magra djur
• Kraftigt förväxta klövar
• Allvarliga yttre skador
• Kraftig ökning av DoA och vingskador (fjäderfä).
Kommentar: Understruken text är ny.

10.3.1 Märkning av djur och transportlådor
Alla nötkreatur, får och getter samt grisar som anländer till slakteriet ska vara märkta enligt
lagstiftningen (SL). Fjäderfä ska levereras i märkta lådor. (SL/K)
Kommentar: Understruken text är ny. Genomstruken text tas bort.

Förslag till ny regel 2021
10.3.2 Spårbarhet och särhållning
Slakteriet ska ha system för särhållning och
spårbarhet av KRAV-certifierade djur genom
hela hanteringskedjan från levande djur till
slaktkropp/styckning (K)

Regel i nuvarande utgåva 2019/2020
10.3.2 Märkning för spårbarhet
KRAV-märkningen ska följa slaktkroppen och
kunna garantera spårbarhet genom hela
hanteringskedjan. Enskilda djur eller grupper
av djur ska kunna identifieras i varje steg av
transport- och slaktprocessen. (K)

Kommentar: I sak inga skillnader i hantering. Vi poängterar vikten av system för särhållning och
spårbarhet, men det är upp till slakteriet att sätta sina system så att revisorn bedömer dem som
tillförlitliga.
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10.3.3 Ansvar för märkning
De KRAV-certifierade djurens uppfödare eller skötare ansvarar för märkningen fram till dess att de
lastar djuren för transport från gården. Slakteriet ansvarar för märkningen under resten av transportoch slaktprocessen. Kör djurägaren in djuren själv ansvarar denne för märkning till dess att djuret
stallas upp på slakteriet. (K)
Kommentar: Understruken del är ny. Syftet är att förtydliga ansvarsfördelningen när djurägaren
kör sina djur till slakteriet.

Förslag till ny regel 2021
10.3.4 Dokumentation om KRAV-certifierat
ursprung
När djuren kommer till slakteriet ska det finnas
följande dokumentation/information om de
KRAV-certifierade djuren:
- Giltigt certifikat.
- Intygande av de enskilda djurens
certifieringsstatus (exempelvis KRAVgodkända, under läkemedelskarens, under
omställningskarens med mera).
- Information som slakteriet behöver för att
uppfylla regel 10.5.1-10.5.2.
Om dokumentation saknas eller är ofullständig
får slakteriet inte ta emot djuren som KRAVcertifierade. (K)

Regel i nuvarande utgåva 2019/2020
10.3.4 Dokumentation om KRAV-certifierat
ursprung
När djuren kommer till slakteriet ska det följa
med dokumentation som visar att de är
KRAV-certifierade. Om dokumentation saknas
eller är ofullständig får slakteriet inte ta emot
djuren som KRAV-certifierade. (K)

Kommentar: Här förtydligar vi vilken typ av information som avses samt att den inte behöver följa
med djuren, för djurägare som levererar regelbundet kan slakteriet till exempel ha en kopia på
certifikatet. Vi skriver även in kopplingen till reglerna 10.5.1 och 10.5.2, så att slakteriet kan utgå
från det i sin bedömning huruvida djuren kan övernattas eller ej.

10.4.3 På- och avlastning
Chauffören eller slakteripersonal ska hantera djuren lugnt vid avlastning vid slakteriet och minimera
förekomsten av onödig eller hård drivning av djuren och istället utnyttja djurens naturliga beteenden
för att driva dem. Slakteriet ska särskilt (SL/K):
– Använda sig av halkfria underlag såsom gummimattor, räfflade golv och/eller strö.
– Avlastningsrampen ska ha så lite lutning som möjligt och vara försedd med stabila grindar.
Djuren får även ledas individuellt.
Kommentar: Denna regel är ny för att poängtera vikten av bra förhållanden vid på- och
avlastning. Den stödjer sig till stor del i Jordbruksverkets föreskrift om transport, L5.
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10.6.1 Drivränna
Drivning i drivränna är inte tillåtet. (K)
Kommentar: Regeln kan tas bort eftersom det inte är ett system som tillämpas längre.

10.6.2 Utformning av drivgångar
Drivgångar ska vara utformade så att drivningen går smidigt utan att djuren stressas. Drivningen
ska till exempel underlättas på följande sätt (K):
• Drivgångar ska inte ha tvära krökar och blindgångar.
• Drivgångar ska ha rätt lutning.
• Drivgångar ska ha ett bra klimat för djuren.
• Motgående luftströmmar, bländande belysning och reflekterande ytor ska undvikas.
• Buller, höga ljud och lukter ska minimeras.
• Drivgångar ska vara försedda med halkfritt underlag.

Kommentar: Understruken text är ny.

10.7.8 Avblodningskontroll
Slakteriet ska kontrollera att djuret är helt dött till följd av avblodning avblodat innan slaktkroppen
går vidare till nästa steg i slakten. (SL)
KRAV rekommenderar att slakteriet använder sig av SCAW:s rekommenderade tider från när
avblodning påbörjats till dess vidare hantering kan ske. För nöt minst 4 minuter, gris och får minst
2 minuter, fjäderfä minst 1 minut.
Kommentar: Understruken text är ny och genomstruken tas bort. Informationen om SCAW:s
rekommenderade tider kommer även att finnas på KRAVs hemsida.
10.8.4 Uppstallning av djur i endjursboxar
Nötkreatur ska i första hand stallas upp övernatta med sin grupp. Endjursboxar i
Uddevallasystem får användas till nötkreatur som inte hör till någon grupp, om boxarna uppfyller
följande krav:
• De har hel nedre kant (minst 30 cm från golvytan). (K)
• De uppfyller utrymmeskraven enligt svensk lag. (SL)
Observera regel 10.5.6 vid uppstallning i Uddevallasystem nattetid.

Kommentar: Understruken text är ny. Genomstruken text tas bort. Här ändrar vi regeln så att den
harmoniserar med ny skrivning gällande Uddevallasystem vid övernattning.
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10.11.5 Registrering av slaktstatistik
Slakteriet ska registrera DoA, vingskador och annat som slakteriet bedömer relevant för att kunna
identifiera och vidta åtgärder enligt regel 10.2.6 och 10.2.7. (K)
Kommentar: Helt ny regel i avsnitt fjäderfä. DoA står för Dead on Arrival och är ett känt begrepp
inom fjäderfätransport och slakt.

5.1.12.2 Dokumentation och information inför slakt
När du skickar djur för slakt ska du se till att slakteriet får den information som krävs enligt regel
10.3.4, 10.5.1, 10.5.2. (K)
Kommentar: Detta är en helt ny regel som går in i kapitel 5 för att få in kopplingen till den
information slakteriet behöver få från djurägaren för att bedöma om djuren är lämpade att
övernatta eller inte.
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