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1

Hur bindande anvisningen är
En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen
skall noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens ansvaringar är till sin
rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs
frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol.
Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur
lagstiftningen tillämpas. Lagstiftningen är markerad med färgad bakgrund, beskärt med en
svart kantlinje. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde
tillämpas.

2

Allmänt
I denna anvisning ger Livsmedelssäkerhetsverket Evira primärproduktionsföretagarna och
slakterierna samt myndigheterna som utövar tillsyn över dem tolkningar och
rekommendationer om lämnandet av information från livsmedelskedjan och viss annan
information och tillsyn över lämnandet. Denna anvisning ersätter anvisning 16005/4.
Anvisningen uppdateras då lagstiftningen ändras och också annars då så krävs.
Ändringarna som gjorts i anvisningen räknas upp i slutet av anvisningen.
I denna anvisning har kraven i EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen och
livsmedelskedjeföretagarnas och tillsynsmyndigheternas ansvar förtydligats.
Kravet att information från livsmedelskedjan ska lämnas gäller alla andra djurarter som ska
slaktas än frilevande vilt och fiskar.

3

Definitioner
I denna anvisning avses med:
1) primärproduktionsställe en ursprungsgård, en primärproduktionsgård, ett
primärproduktionsställe eller en djurhållningsplats, varifrån ett djur eller ett
djurparti skickas till ett slakteri. För renarnas del avses med
primärproduktionsställe också en renskiljningsplats eller någon annan plats där
det är tillåtet att inleda slakt av renar;
2) primärproduktionsföretagare en företagare, producent, ägare eller
innehavare av djur och för renarnas del också en renbeteslag som håller eller
föder upp djur och sänder sådana till slakt;
3) parti eller djurparti ett enskilt djur eller flera djur som samtidigt sänds i väg till
slakt från ett primärproduktionsställe och för fjäderfänas del fåglar som
härstammar från samma flock och som samma dag sänds till slakt;
4) flock fåglar som hålls inomhus och som delar samma luftrum eller fåglar som
hålls utomhus och som hålls i samma utrymmen eller samma hägn;
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5) slakteri ett slakteri för husdjur och hägnat vilt, ett ren- eller fjäderfäslakteri; eller
ett motsvarande litet slakteri;
6) slakteriföretagare en livsmedelsföretagare som idkar slaktverksamhet;
7) information
från
livsmedelskedjan
sådan
information
om
primärproduktionsstället, som en primärproduktionsföretagare ska lämna till ett
slakteri då djur sänds till slakteriet för slakt;
8) identifikationsnummer eller identifikation en identifikation som identifierar
ett djur eller djurparti;
9) identitetshandling för hästdjur en sådan identitetshandling som avses i
kommissionens förordning (EG) nr 262/2015. Om hästdjuret är fött före 1 juli
2009 och har redan haft ett pass eller registerutdrag där vaccineringarna och
resultaten
av
hälsokontrollerna
och
läkemedelsbehandlingar
i
identitetshandlingen antecknats, eller kan antecknas, har man inte behövt
skaffa sådan identitetshandling på nytt (JSMf 880/2009, 13 §);
10) respons som slakteriföretagaren ger primärproduktionsföretagaren den
information i köttbesiktningsbeslutet som slakteriföretagaren svarar för,
informationen om svins incidens och annan viktig information som ges som
respons till primärproduktionsföretagaren;
11) verifiering gjord av besiktningsveterinären myndighetstillsyn som bygger på
sampel och med vilken besiktningsveterinären försöker försäkra sig om att
slakteriföretagaren med sin egenkontroll försäkrat sig om att innehållet i
informationen från livsmedelskedjan och lämnande av denna information
överensstämmer med kraven och är sanningsenlig;
12) information som besiktningsveterinären lämnar till slakteriföretagaren
och primärproduktionsföretagaren betydande fynd och kontrollresultat som
besiktningsveterinären antecknat och som påverkar livsmedelssäkerheten,
folkhälsan, djurhälsan och djurens välmående och som besiktningsveterinären
ska lämna till slakteriföretagaren och primärproduktionsföretagaren och med
13) besiktningsveterinärens anmälningar till andra myndigheter de
anmälningar till de behöriga myndigheterna om besiktningsresultaten, som
besiktningsveterinären svarar för.
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4
4.1

Primärproduktionsföretagarens uppgifter
Information från livsmedelskedjan som en primärproduktionsföretagare ska lämna

(EG) Nr 852/2004 bilaga I (primärproduktion), del A (allmänna hygienregler för primärproduktion och därmed
sammanhängande verksamhet), stycke III (journaler), punkt 7
7. Livsmedelsföretagare skall på lämpligt sätt och under lämplig tid – – föra och bevara journaler med uppgifter om
de åtgärder som vidtagits för att kontrollera faror. Livsmedelsföretagaren skall på begäran hålla relevanta uppgifter i
dessa journaler tillgängliga för den behöriga myndigheten och mottagande livsmedelsföretagare.

(EG) Nr 853/2004 bilaga II (krav som gäller flera produkter av animaliskt ursprung), avsnitt III (information
från livsmedelskedjan), stycke 3 och 4
3. Av den relevanta information om livsmedelskedjan som avses i punkt 1 ska särskilt följande framgå:
a) Tillståndet när det gäller den jordbruksanläggning varifrån djuren kommer eller hälsotillståndet bland djuren i
närområdet, och huruvida anläggningen officiellt förklarats ha kontrollerade uppfödningsförhållanden avseende
trikiner i enlighet med kapitel I punkt A i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005.
b) Djurens hälsotillstånd.
c) Uppgifter om veterinärmedicinska preparat eller annan behandling som djuren fått under en relevant period och
med en karenstid på mer än noll dagar, tillsammans med behandlingsdatum samt karenstid.
d) Förekomsten av sjukdomar som kan påverka köttets säkerhet som livsmedel.
e) Analysresultat, om de har relevans för skyddet av folkhälsan, av prover som tagits av djur eller resultat av andra
prover som tagits för att diagnostisera sjukdomar som kan påverka köttets säkerhet som livsmedel, däribland prover
som tagits inom ramen för övervakning och kontroll av zoonoser och restsubstanser.
f) Relevanta rapporter om besiktningar före och efter slakt av djur från samma jordbruksanläggning, inbegripet
särskilt rapporter från officiella veterinärer.
g) Produktionsuppgifter, i den mån de anger om sjukdomar förekommer, och
h) namn och adress på den privata veterinär som vanligtvis anlitas av det jordbruksanläggning som djuren kommer
ifrån.
4. a) Det är dock inte nödvändigt att den som ansvarar för driften på slakteriet förses med
i) den information som avses i punkt 3 a, 3 b, 3 f och 3 h om den som ansvarar för driften på slakteriet
redan känner till denna information (t.ex. genom ett permanent arrangemang eller ett system för
kvalitetssäkring),
eller
ii) den information som avses i punkt 3 a, 3 b, 3 f och 3 g om producenten uppger att det inte finns
någon relevant information att lägga fram.
b) Informationen behöver inte tillhandahållas som ett ordagrant utdrag ur journalerna från den jordbruksanläggning
som djuren kommer ifrån. Den får lämnas genom elektroniskt datautbyte eller i form av en standardiserad förklaring
som undertecknas av producenten.
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Primärproduktionsförordningen 1368/2011 6 § (Lämnande av uppgifter om primärprodukter)
En primärproduktionsföretagare ska till den mottagande livsmedelsföretagaren lämna uppgifter om omständigheter
som kan inverka negativt på säkerheten hos primärprodukter som ska levereras eller redan har levererats eller
livsmedel som fås av dem. – –
Primärproduktionsförordningen 1368/ 2011 bilaga 2 (branschspecifika krav för primärproduktion), kapitel 1
(slaktdjur), stycke 1.1 (information från livsmedelskedjan)
1. En primärproduktionsföretagare kan lämna informationen från livsmedelskedjan till slakteriet som en del av djurens
hälsovårdssystem eller något annat system.
2. I informationen från livsmedelskedjan ska ingå uppgifter om ett eventuellt mikrochip som injicerats i djuret.
3. Informationen enligt avsnitt III punkt 3 led c-g i bilaga II till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt
ursprung ska före leveransen till slakteriet anges för följande tidsperioder:
a)

uppgifter i enlighet med led c om den medicinska behandling som djuren fått under 30 dagar. Uppgifter
ska också lämnas om de karensbelagda läkemedlen vars karenstid har varit i kraft eller gått ut under
de senaste 30 dagarna. Uppgifter om medicinsk behandling av hästar ska dock lämnas om alla
karensbelagda läkemedel som hästarna fått under sex månader.

b)

uppgifter i enlighet med led d om förekomsten av djursjukdomar under tre månader eller under partiets
livstid om den är kortare än tre månader,

c)

analysresultat i enlighet med led e av prover under tre månader eller under partiets livstid om den är
kortare än tre månader; resultaten i enlighet med led e från övervakningen av främmande ämnen ska
täcka en tidsperiod på ett år,

d)

rapporter i enlighet med led f om besiktningar före och efter slakt av djur under en tidsperiod på ett år,

e)

produktionsuppgifter i enlighet med led g under tre månader eller under partiets livstid om den är kortare
än tre månader

4. Uppgifter om andra eventuella faktorer som kan inverka negativt på livsmedelssäkerheten ska täcka en tidsperiod
på ett år.
5. När en primärproduktionsföretagare sänder fjäderfä till ett slakteri, ska han eller hon dessutom lämna följande
uppgifter till slakteriet:
a)

i fråga om fåglar som omfattas av programmet för kontroll av salmonella tidpunkten för det senaste
kontrollbesöket av kommunalveterinären och kontrollresultaten samt uppgifter om tidpunkten för och
resultaten av den senaste salmonellaundersökningen,

b)

dödligheten under uppfödningstiden i det parti som sänds,

c) datum när fåglarna har anlänt till primärproduktionsstället, storleken på det parti som har anlänt och
fåglarnas ursprung (kläckeriets namn).

Med hjälp av informationen från livsmedelskedjan ska slakteriföretagaren kunna bedöma
om det föreligger hinder för att ta emot djur till slakt eller om särskilda behov föreligger för
till exempel köttbesiktningens del. För att dessa utvärderingar ska bli möjliga bör
primärproduktionsföretagaren med varje djurparti lämna nedan uppräknad information från
livsmedelskedjan till slakteriet. Informationen behöver inte vara ett ordagrant utdrag ur
bokföringen på djurens ursprungsgård.
Med en häst ska också lämnas en identitetshandling för hästdjur för att säkerställa att det
är tillåtet att slakta hästen i fråga för användning som livsmedel.
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a)

Läget på djurets eller djurpartiets primärproduktionsställe eller hälsoläget hos
djuren i området och information om det, om svinens djurhållningsplats officiellt
erkänts tillämpa kontrollerade uppfödningsförhållanden med tanke på trikiner
- Till exempel ett beslut som tillsynsmyndigheten med stöd av lagen om
djursjukdomar (441/2013) fattat om primärproduktionsstället i avsikt att hindra att
en sjukdom sprider sig (”spärrbestämmelser”) och som är i kraft då informationen
lämnas.
- För svinens del anges om djurhållningsplatsen officiellt erkänts tillämpa
kontrollerade uppfödningsförhållanden för trikinernas del på det sätt som avses i
kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 bilaga IV, kapitel I stycke A.
- Information behöver inte lämnas till slakteriföretagaren, om denna redan känner
till informationen via till exempel ett datasystem eller ett kvalitetssäkringssystem.
- Information behöver inte heller lämnas till slakteriföretagaren i sådana fall, då
ingen information som hänför sig till ovan nämnda punkter finns.
Primärproduktionsföretagaren ska då försäkra att ovan nämnda information inte
finns.

b) Hälsotillståndet hos djuret eller djurpartiet som ska levereras till slakt
- Till exempel på primärproduktionsstället observerade avvikelser i ett djurs eller ett
djurpartis hälsa och skick, såsom bitna svansar, såriga bogar eller haltande djur.
- Information behöver inte lämnas till slakteriföretagaren, om denna redan känner
till informationen via till exempel ett datasystem eller ett kvalitetssäkringssystem.
- Information behöver inte heller lämnas information till slakteriföretagaren i sådana
fall, då ingen information som hänför sig till ovan nämnda punkter finns.
Primärproduktionsföretagaren ska då försäkra att ovan nämnda information inte
finns.
c)

Karensbelagda läkemedel, karensbelagda foder, karensbelagda medicinfoder
eller karensbelagda behandlingar som getts till djuret eller djurpartiet som ska
levereras till slakt
- Djurets eller djurpartiets identifikationsinformation (punkt 4.3.),
- Informationen om de använda karensbelagda läkemedlen, karensbelagda
medicinfodren och karensbelagda behandlingarna ska lämnas för minst 30 dagar.
Uppgifter ska också lämnas om de karensbelagda läkemedlen vars karenstid har
varit i kraft eller gått ut under de senaste 30 dagarna. Uppgifter om medicinsk
behandling av hästar ska dock lämnas om alla karensbelagda läkemedel som
hästarna fått under sex månader.
- Som information borde anges de använda karensbelagda läkemedlens,
karensbelagda medicinfodrens eller karensbelagda behandlingarnas
o namn,
o läkemedlens, fodrens och medicinfodrens säljare eller tillverkare
(eftersom besiktningsveterinären vid behov måste kontrollera
informationen om preparatet och preparatet inte kan identifieras
enbart utgående från namnet),
o givningsdatumen,
o tidpunkten då användningen av medicinfodret upphörde (eftersom
karenstiden räknas från den tidpunkten),
o karenstiderna som fastställts för läkemedlen, medicinfodren och
behandlingarna och
o tidpunkterna då karenstiderna löpt ut (eftersom företagaren svarar för
att djuren levereras till slakt först efter att karenstiden löpt ut).
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-

En primärproduktionsföretagare ska dessutom försäkra att det i djurpartiet som
ska levereras till slakt inte ingår sådana djurindivider för vilka karenstiden inte löpt
ut
(eftersom
alla
djur
inte
specificeras
och
information
om
läkemedelsbehandlingar således inte kan ges skilt för varje enskilt djur).

d) Förekomsten av sådana sjukdomar på primärproduktionsstället som kan
påverka köttets säkerhet
- Sjukdomarna anges för en tidsperiod på tre månader eller för hela partiets livstid
om den är kortare än tre månader.
- Med sjukdomar avses i denna punkt sjukdomar som diagnostiserats hos djur på
samma djurhållningsplats eller på samma gård, såsom rödsjuka hos svin,
salmonella, listeriainfektion, mjältbrand, TSE-sjukdomar.
e)

Resultaten av analyserna av proverna som tagits av djuren eller av proverna
som tagits i avsikt att diagnosticera sjukdomar som eventuellt påverkar köttets
säkerhet
- Resultaten av analyserna av proverna anges för en tidsperiod på tre månader
eller för hela partiets livstid om den är kortare än tre månader.
- Till exempel informationen om proverna som tagits på ett primärproduktionsställe
av en djurart som sänts till slakt i avsikt att konstatera sjukdomsalstrare och om
resultaten av analyserna av proverna, om fynden kan påverka säkerheten hos
livsmedel av animaliskt ursprung. Till exempel proverna som tagits i avsikt att
konstatera förekomst av salmonella, EHEC, listeria eller campylobakter och
resultaten av analyserna av dem.
- Resultaten av tillsynen över främmande ämnen anges för alla djurarters del för en
tidsperiod på ett år i sådana fall, då ett främmande ämne konstateras i
undersökningarna i en mängd som överskrider gränsvärdet i jord- och
skogsbruksministeriets förordning 1/VLA/2007 om främmande ämnen.

f)

Relevant information om resultaten av tidigare ante och port mortem
köttbesiktningar för sådana djurs del, som härstammar från samma
primärproduktionsställe inbegripande särskilt den information som
besiktningsveterinären lämnat
- Informationen anges för alla djurarters del för en tidsperiod på ett år.
- Som relevant information betraktas till exempel den information som avses i punkt
7.4.1 i denna anvisning och som besiktningsveterinären lämnat, såsom ett positivt
trikinundersökningsresultat.
- Information behöver inte lämnas till slakteriföretagaren, om denna redan känner
till informationen via till exempel ett datasystem eller ett kvalitetssäkringssystem.
- Information behöver inte heller lämnas till slakteriföretagaren i sådana fall, då
ingen information som hänför sig till ovan nämnda punkter finns.
Primärproduktionsföretagaren ska då försäkra att ovan nämnda information inte
finns.

g) Information om produktionen, då förekomst av en sjukdom kan framgår av
denna information
- Informationen anges för en tidsperiod på tre månader eller för hela partiets livstid
om den är kortare än tre månader.
- Informationen om produktionen kan vara till exempel information som hänför sig
till förbrukningen av foder eller vatten.
- Information behöver inte lämnas till slakteriföretagaren i sådana fall, då ingen
information
som
hänför
sig
till
ovan
nämnda
punkter
finns.
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Primärproduktionsföretagaren ska då försäkra att ovan nämnda information inte
finns.
h) Namnet och kontaktuppgifterna för den veterinär, vars tjänster man vanligen
utnyttjar på primärproduktionsstället
- Information behöver inte lämnas till slakteriföretagaren, om denna redan känner
till informationen via till exempel ett datasystem eller ett kvalitetssäkringssystem.
För fjäderfänas del ska primärproduktionsföretagaren också lämna följande information till
slakteriet:
i)

För sådana fåglars del som omfattas av salmonellakontrollprogrammet
tidpunkten för den kommunala veterinärens eller kontrollveterinärens senaste
kontrollbesök jämte resultaten av kontrollen och information om tidpunkten för
den senaste salmonellaundersökningen och resultatet av undersökningen

j)

Mortaliteten (mu) under uppfödningstiden hos ett parti som ska levereras till
slakt
- Informationen anges i form av stycken (st.) och procent (%)
- Formeln för uträkning av mortalitetsprocenten under uppfödningstiden (mu-%):
mu-% = antalet fåglar i början av uppfödningstiden – antalet fåglar i slutet av uppfödningstiden X 100 %
antalet fåglar i början av uppfödningstiden

k)

Fåglarnas ankomstdag till primärproduktionsstället, ankomstpartiets storlek
och fåglarnas ursprung (kläckeriets namn)

För alla djurs del också följande information:
l)

Provtagningsföreläggande inriktat på ett djur eller ett djurparti som går till slakt
på grund av en konstaterad eller misstänkt djursjukdom.
- Till exempel ett provtagningsföreläggande inriktat på över 18 mån gamla
slaktdjur på grund av att atypisk scrapie konstaterats på djurhållningsplatsen
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning 25/2013 om bekämpning av TSE
hos får och getter 11 §).

Övriga faktorer
Andra eventuella faktorer som kan inverka negativt på livsmedlens säkerhet, ska för alla
djurarters del anges för en tidsperiod på ett år och vid behov också för en längre tidsperiod.
Exempel:
- fodret, dricksvattnet eller betena som används för djuren har kontaminerats,
- sjukdomsalstrare förekommer på ett primärproduktionsställe hos en annan djurart
än den som ska skickas till slakt eller
- mikrochips som injicerats i djuren.
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4.2

Överlåtelse av ett djur för användning som livsmedel under karenstiden

Lagen om medicinsk behandling av djur 387/2014 12 § och 25 §
12 § Lakttagande av karenstider
Ägare och innehavare av djur ska iaktta de karenstider som bestämts för ett läkemedel som ett produktionsdjur
behandlas med.
Ett djur får slaktas för att användas som livsmedel under karenstiden för ett läkemedel som djuret behandlats med
endast om djuret uppfyller kraven i avsnitt I kapitel VI i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av
animaliskt ursprung. Ett djur som fått ämnen med östrogen, androgen eller gestagen verkan eller läkemedel som
innehåller beta-agonister får dock inte under karenstiden för läkemedlet slaktas för att användas som livsmedel eller
foder.
Under karenstiden för ett läkemedel får djuret eller produkter som fåtts från djuret överlåtas för att användas som
livsmedel endast om det genom en av Livsmedelssäkerhetsverket godkänd metod tillförlitligt kan bevisas att djuret
eller produkterna inte innehåller sådana mängder restsubstanser av läkemedel som överstiger den maximimängd
som är tillåten enligt lagstiftningen. – –
25 § Ägarens och innehavarens skyldighet att lämna uppgifter
– – ska djurets ägare eller innehavare lämna skriftlig information till en annan anläggning eller enhet som tar emot
produktionsdjuret eller en produkt som fåtts från djuret, om djuret eller produkten överlåts under karenstiden för att
användas som livsmedel.
Djurets ägare eller innehavare ska också lämna skriftlig information om resultaten av den undersökning som avses i
12 § 3 mom. beträffande djur eller produkter som fåtts från djur som under karenstiden för ett läkemedel är avsedda
att överlåtas för att användas som livsmedel. – –

Köttbesiktningsförordningen 590/2014 bilaga 1 (köttbesiktning), kapitel 2 (ante mortem -besiktning), stycke
2.2 (beslut i samband med ante mortem -besiktning), punkt 3
3. Djuren ska kasseras om de förs till slakt under karenstiden för ett läkemedel som getts
djuren, med undantag för de fall som avses i avsnitt I kapitel VI i bilaga III till hygienförordningen
gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

Ett djur får under läkemedlets karenstid slaktas för att användas som livsmedel endast
om det uppfyller kraven på nödslakt utanför slakteriet (förordningen om hygienen hos
animaliska livsmedel (EG) Nr 853/2004 bilaga III avsnitt I stycke VI).
Om ett djur eller en produkt som fåtts av djuret under karenstiden överlåts för användning
som livsmedel, ska djurets ägare eller innehavare skriftligen informera slakteriet som tar
emot djuret om saken.
4.3

Inriktning av informationen från livsmedelskedjan på djuren som ska slaktas
Anmälan om information från livsmedelskedjan borde specificeras med hjälp av ett
referensnummer så att utvärderingsresultatet (punkt 6.4) och responsen (punkt 6.5) som
hänför sig till informationen från livsmedelskedjan kan sammankopplas med anmälan som
lämnats. Som referensnummer kan användas till exempel datumet då anmälan sänts in
eller, om flera anmälningar lämnas en och samma dag, ett löpande nummer som anmälan
ges.
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Besluten som fattas utgående från informationen från livsmedelskedjan gäller det djur eller
det djurparti, som den lämnade informationen gäller. I anmälan om information från
livsmedelskedjan
borde
därför
anmälas
identifikationsnumret/numren
eller
identifikationen/identifikationerna för de djur, som anmälan gäller och de anmälda djurens
antal borde motsvara antalet djur som levererats till slakteriet.
Om det för något djur finns information som avviker från det övriga partiet, rekommenderas
att djuret i fråga specificeras och att informationen från livsmedelskedjan som gäller det
lämnas separat, eftersom ett eventuellt beslut som gäller det då inte påverkar de andra
djuren.
Med identifikationsnumret eller identifikationen avses följande identifikationer som
specificerar djuret eller djurpartiet:

4.4

-

För nötdjurens del EU-signum

-

För svindjurens del den djurhållarspecifika märkningskod

-

För får- och getdjurens del EU-signum eller det gamla EU-signum

-

För hästdjurens del hästdjurets namn och utöver det också djurets
identifikationsnummer (”registernummer”) eller mikrochipsets nummer. Alla hästar
som är födda i Finland och identifierade efter 1.7.2009 ska ha ett chips. Några
medlemsländer tillåter också brännmärkningen.

-

För
fjäderfänas
del
flocksignum,
som
till
uppfödningsavdelningens nummer och slaktdatumet.

-

För inhägnade vildsvins och andra djurs del ett ändamålsenligt sätt att specificera
djuret eller djurpartiet, som till exempel kan vara uppfödningspartiets nummer eller
slaktdatumet.

exempel

kan

vara

Sätten på vilka information från livsmedelskedjan ska lämnas och utsatta tider för lämnandet av
informationen

(EG) Nr 853/2004 bilaga II (krav som gäller flera produkter av animaliskt ursprung), avsnitt III (information
från livsmedelskedjan), stycke 2 och 7
2. De som ansvarar för driften på slakterier skall ha fått informationen minst 24 timmar innan djuren anländer till
slakteriet utom under de förhållanden som nämns i punkt 7.
7. Om den behöriga myndigheten ger sitt tillstånd och förutsatt att det inte äventyrar målen i denna förordning, får
information från livsmedelskedjan inkomma mindre än 24 timmar innan de djur av alla arter som den avser anländer
till slakteriet eller åtfölja dessa djur till slakteriet.
Sådan information från livsmedelskedjan, som, om den är känd, kan leda till mer omfattande avbrott i
slakteriverksamheten, ska dock i tillräckligt god tid innan djuren anländer till slakteriet göras tillgänglig för den
livsmedelsföretagare som driver slakteriet, så att denna livsmedelsföretagare kan planera slakteriverksamheten i
enlighet med detta. – –
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(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel II (beslut om information från
livsmedelskedjan), stycke 1-3
1. Den officiella veterinären skall kontrollera att djur endast slaktas om den som ansvarar för driften på slakteriet har
fått och kontrollerat relevant information från livsmedelskedjan.
2. Den officiella veterinären får emellertid tillåta att djur slaktas i slakteriet även om relevant information från
livsmedelskedjan inte är tillgänglig. All relevant information från livsmedelskedjan skall i detta fall tillhandahållas
innan slaktkroppen godkänns för användning som livsmedel. I avvaktan på ett slutligt avgörande skall sådana
slaktkroppar och slaktbiprodukter lagras separat från övrigt kött.
3. – – om relevant information från livsmedelskedjan inte finns tillgänglig inom 24 timmar efter det att ett djur har
anlänt till slakteriet, skall allt kött från djuret förklaras otjänligt som livsmedel. Om djuret ännu inte har slaktats skall
det avlivas skilt från andra djur.

Primärproduktionsförordningen 1368/2011 6 § (lämnande av uppgifter om primärprodukter)
– – Uppgifterna skall lämnas skriftligt eller elektroniskt.
Primärproduktionsförordningen 1368/2011 bilaga 2 (branschspecifika krav för primärproduktion), kapitel 1
(slaktdjur), stycke 1.1 (information från livsmedelskedjan), punkt 1
1. En primärproduktionsföretagare kan lämna informationen från livsmedelskedjan till slakteriet som en del av djurens
hälsovårdssystem eller något annat system.

Köttbesiktningsförordningen
livsmedelskedjan)

590/2014

bilaga

1

(köttbesiktning),

kapitel

1

(information

från

– – Informationen från livsmedelskedjan kan med besiktningsveterinärens tillstånd i stället för i ett litet slakteri
förvaras på djurhållningsplatsen i anslutning till slakteriet. Arrangemanget är möjligt endast för djur som har fötts upp
på djurhållningsplatsen i fråga.

En primärproduktionsföretagare ska lämna den information från livsmedelskedjan som
gäller djuren som ska slaktas till det slakteri, till vilket djuret eller djurpartiet levereras till
slakt. Anmälan om informationen från livsmedelskedjan kan lämnas till exempel på
elektronisk väg eller också på en pappersblankett som primärproduktionsföretagaren
undertecknat. Anmälan om informationen från livsmedelskedjan kan också lämnas till
exempel via hälsovårdssystemet eller något annat datasystem. (punkt 6.2)
Informationen från livsmedelskedjan ska för alla djurarters del
slakteriföretagaren minst 24 timmar innan djuren anländer till slakteriet.

lämnas

till

I undantagsfall kan informationen från livsmedelskedjan, om besiktningsveterinären ger
sitt tillstånd till det, för alla djurarters del lämnas mindre än 24 timmar innan djuren anländer
till slakteriet, ändå senast med djuren. Lämnandet av informationen mindre än 24 timmar
innan djuren anländer till slakteriet får inte äventyra livsmedelssäkerheten.
Primärproduktionsföretagaren bör observera att lämnande av informationen senare än 24
timmar innan djuren anländer till slakteriet lämnar mindre tid för utredning av eventuella
brister i informationen. Om information från livsmedelskedjan inte finns tillgänglig inom 24
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timmar efter djuret har anlänt till slakteriet, får djuret inte slaktas för att användas som
livsmedel och det ska kasseras vid ante mortem -besiktning.
Sådana faktorer som kan orsaka störningar vid slakt, såsom ett uppfödningsparti som
avviker från det vanliga (till exempel för hälsans del) eller att tvångsfastan misslyckats för
fjäderfänas del, borde primärproduktionsföretagaren informera slakteriföretagaren om i
god tid innan djuren anländer till slakteriet så att slakteriföretagaren kan beakta
informationen vid planering av slakten.
Vid beträffar lämnandet av information från livsmedelskedjan har det i lagstiftningen inte
fastställts någon tidsgräns för det hur mycket tidigare innan djuren anländer till slakteriet
det är tillåtet att lämna informationen. Informationen ska ändå vara sanningsenlig och
uppdaterad. Det rekommenderas att informationen lämnas tidigast två veckor innan djuren
anländer till slakteriet.
Om det sker ändringar i informationen efter att informationen lämnats till
slakteriföretagaren, ska primärproduktionsföretagaren omedelbart lämna korrigerad
information till slakteriföretagaren.
Som bilagor till denna anvisning (bilagor 1 och 2) medföljer två modellblanketter över
anmälan om informationen från livsmedelskedjan. Modellblanketten i bilaga 1 är ämnad
för alla andra djurarter än fjäderfä och modellblanketten i bilaga 2 är ämnad endast för
fjäderfä.
Om djuren ska slaktas i ett litet slakteri i anslutning till djurhållningsplatsen behöver
informationen från livsmedelskedjan av djur som har fötts upp på djurhållningsplatsen i
fråga inte lämnas till slakteriet. Med besiktningsveterinärens tillstånd kan informationen
förvaras på djurhållningsplatsen (punkt 7.2).
4.5

Primärproduktionsföretagarens bokföring

(EG) Nr 852/2004 bilaga 1 (primärproduktion), del A (allmänna hygienregler för primärproduktion och därmed
sammanhängande verksamhet), stycke III (journaler), punkt 7 och 8
7. Livsmedelsföretagare skall på lämpligt sätt och under lämplig tid, som är avpassad för livsmedelsföretagets art
och storlek, föra och bevara journaler med uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att kontrollera faror. – –
8. Livsmedelsföretagare som föder upp djur eller som producerar primärprodukter av animaliskt ursprung skall föra
journal över i synnerhet följande uppgifter:
a) Uppgifter om art och ursprung i fråga om foder som ges till djuren.
b) Uppgifter om veterinärmedicinska preparat eller annan behandling som djuren fått, behandlingsdatum samt
karenstid.
c) Uppgifter om förekomsten av sjukdomar som kan påverka säkerheten hos produkter av animaliskt ursprung.
d) Resultat av alla analyser som utförts på prover från djur eller andra prover för diagnosändamål av betydelse för
människors hälsa.
e) Relevanta rapporter om kontroller av djur eller produkter av animaliskt ursprung.

Bokföringen av ovannämnda informationer ska förvaras i minst tre års tid, ändå så att
bokföringen av foder som getts till djuren och av läkemedel och behandling som djuren
fått ska förvaras fem år.
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Primärproduktionsföretagaren ska också föra bok över följande information och förvara
bokföringen i minst ett års tid:
- responsen från slakteriföretagarna (punkt 6.5)
- anmälningarna från besiktningsveterinären (punkt 7.5.1) och
- information om mikrochipsen som eventuellt injicerats i djuren.
Primärproduktionsföretagaren behöver inte föra bok över lämnandet av information från
livsmedelskedjan
till
slakteriet.
Evira
rekommenderar
i
alla
fall
att
primärproduktionsföretagaren ska föra bok över lämnandet av information från
livsmedelskedjan när informationen innehåller avvikelser från det vanliga, till exempel
information om karensbelagda läkemedel som getts till djuret eller avvikelser i ett djurs
hälsa, såsom bitna svansar eller haltande djur.
Bokföringskrav gäller också sådana primärproduktionsföretagare som producerar fjäderfä,
inhägnade kaniner eller renar och slaktar djuren på djurhållningsplats och överlåter kött
från slaktade djur direkt till konsumenten eller till detaljförsäljning enligt statsrådets
förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten
(1258/2011). Under dessa omständigheter ska primärproduktionsföretagaren själv
utvärdera och identifiera riskerna och se efter att endast friska djur slaktas.
5

Den kommunala livsmedelstillsynens uppgifter (tillsynen över
primärproduktionsföretagaren)

(EG) Nr 2074/2005 bilaga I (information från livsmedelskedjan), avsnitt II (de behöriga myndigheternas
skyldigheter), kapitel I (bestämmelser om information från livsmedelskedjan), stycken 1 och 3
1. Den behöriga myndigheten på avsändningsorten skall informera den avsändande livsmedelsföretagaren om
minimikraven för den information från livsmedelskedjan som skall lämnas till slakteriet i enlighet med avsnitt III i bilaga
II till förordning (EG) nr 853/2004.
3. När djur sänds för slakt till en annan medlemsstat skall de behöriga myndigheterna på avsändningsorten och på
den ort där slakten utförts samarbeta för att se till att den information som den avsändande livsmedelsföretagaren
lämnar är lättillgänglig för den som ansvarar för driften vid det slakteri som tar emot informationen.

Livsmedelslagen 23/2006 kapitel 4 (myndigheterna och deras uppgifter), 31 § och 32 §
31 § Livsmedelstillsyn på länsnivå
Regionförvaltningsverket planerar, styr och övervakar livsmedelstillsynen och övervakar efterlevnaden av
livsmedelsbestämmelserna inom sitt verksamhetsområde på det sätt som anges i denna lag [livsmedelslagen] – –
32 § Kommunal livsmedelstillsyn
Kommunen ska sköta livsmedelstillsynen inom sitt område på det sätt som föreskrivs i denna lag [livsmedelslagen]
(kommunal livsmedelstillsyn). I kommunen sköts dessa uppgifter av en nämnd eller av något annat kollegialt organ
(kommunal tillsynsmyndighet).

Den
kommunala
livsmedelstillsynsmyndigheten
ska
informera
den
primärproduktionsföretagare man utöver tillsyn över om den minimiinformation från
livsmedelskedjan, som primärproduktionsföretagaren ska lämna till slakteriet.
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Den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten ska vidta nödvändiga tillsynsåtgärder, om
den konstaterar eller informeras om att till exempel märkningarna, handlingarna eller
annan information som åtföljt ett slaktparti inte motsvarar det verkliga läget på
primärproduktionsstället eller djurens verkliga tillstånd, eller om man med informationen
avsiktligt försöker vilseleda beisktningsveterinären eller någon annan officiell veterinär. De
behöriga myndigheterna (den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten och
regionförvaltningsverket) ska vid behov utföra kontroller på primärproduktionsstället.
6
6.1

Slakteriföretagarens uppgifter
Egenkontrollen av informationen från livsmedelskedjan

Anläggningsförordningen 795/2014 bilaga 3 (anläggningars egenkontroll), kapitel 2 (särskilda krav för olika
branscher när det gäller stödsystemen för egenkontrollen), stycke 2.1 (slakterier och små slakterier för tama
klöv- och hovdjur), punkt 1
1. – – En beskrivning av begäran om och mottagande och utvärdering av information från livsmedelskedjan,
lämnande av resultat från utvärderingen till besiktningsveterinären, eventuella åtgärder, lämnande av information till
primärproduktionsföretagaren och om meddelande till besiktningsveterinären i enlighet med avsnitt III i bilaga II till
hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung. I beskrivningen ska ingå kontroll av
identitetshandlingar för hästdjur.

I sin plan för egenkontroll borde slakteriföretagaren beskriva hur han försäkrar sig om att
informationen från livsmedelskedjan till sitt innehåll och det sätt på vilket den lämnas
överensstämmer med kraven och är sanningsenlig och vilka korrigerande åtgärder han vid
behov vidtar.
I planen för egenkontroll borde också beskrivas hur viktig information (punkt 7.4) lämnas
till primärproduktionsföretagaren inbegripande en beskrivning av informationen som ska
lämnas och sättet på vilket den lämnas.
Slakteriföretagaren borde med sin egenkontroll övervaka att kraven på att information från
livsmedelskedjan lämnas och tidsgränserna för detta följs och vid behov vidta påkallade
åtgärder i avsikt att säkerställa att kraven följs. Dokumenten inom egenkontrollen,
elektroniska dokument inbegripna, ska förvaras i minst två år.
6.2

Informationen från livsmedelskedjan i elektroniskt format eller som en del av
hälsovårdssystemet eller något annat datasystem
Informationen från livsmedelskedjan kan också lämnas via hälsovårdssystemet eller något
annat datasystem. Kraven på informationens innehåll, på hur informationen lämnas, på
kontrollen och utvärderingen av informationen och på hur informationen föreläggs
besiktningsveterinären ska följas också för den informations del, som lämnas via systemet.
Besiktningsveterinären ska ha möjlighet att vid behov kontrollera anmälan om den
information från livsmedelskedjan som för varje enskilt djur eller djurparti lämnats via
datasystemet och också i mer omfattande skala verifiera att information från
livsmedelskedjan lämnats.
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Informationen från livsmedelskedjan ska vid behov kunna arkiveras i tillsynsbokföringen.
Det kan omsättas i praktiken till exempel så att anmälan sparas i form av ett elektroniskt
dokument eller så att anmälan skrivs ut på papper.
Sådana anmälningar om information från livsmedelskedjan, som lämnats i elektroniskt
format borde arkiveras så, att de bevaras i originalversion och oförändrade till sitt innehåll.
6.3

Hur informationen från livsmedelskedjan tas emot, utvärderas och bokförs

(EG) Nr 853/2004 bilaga II (krav som gäller flera produkter av animaliskt ursprung), avsnitt III (information
från livsmedelskedjan), stycken 1 och 6-8
Livsmedelsföretagare som driver slakterier skall i tillämpliga delar begära, ta emot, kontrollera och reagera på
information från livsmedelskedjan enligt detta avsnitt när det gäller alla djur, utom frilevande vilt, som sänds eller som
kommer att sändas till slakteriet.
1. De som ansvarar för driften på slakterier får inte ta emot djur på slakteriets område såvida de inte har begärt och
fått sådan relevant information om livsmedelskedjan som finns i journalerna vid den jordbruksanläggning varifrån
djuren kommer, i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004.
6. Om ett djur anländer till slakteriet utan information från livsmedelskedjan skall företagaren genast underrätta den
officiella veterinären. Slakt får inte äga rum förrän den officiella veterinären ger tillåtelse till det.
7. – – Den livsmedelsföretagare som driver slakteriet ska utvärdera den relevanta informationen och lämna den
mottagna informationen från livsmedelskedjan till den officiella veterinären. Avlivning eller uppslaktning av djuren får
inte ske förrän den officiella veterinären ger sin tillåtelse.
8. Livsmedelsföretagare skall kontrollera de pass som åtföljer tama hästdjur för att se till att djuret är avsett för slakt
i livsmedelssyfte. Om de tar emot djuret för slakt, skall de överlämna passet till den officiella veterinären.
(EG) Nr 853/2004 bilaga III (särskilda krav), avsnitt I (kött från tama hov- och klövdjur), kapitel VI (nödslakt
utanför slakteriet), stycken 5 och 6
Livsmedelsföretagare skall se till att kött från tama hov- och klövdjur som har nödslaktats på annan plats än slakteriet,
endast får användas som livsmedel om det uppfyller alla nedanstående krav:
5. Ett intyg som utfärdats av den livsmedelsföretagare som födde upp djuret, med fastställande av djurets identitet
och uppgifter om veterinärmedicinska preparat eller annan behandling som djuret fått, behandlingsdatum samt
karenstid skall åtfölja det slaktade djuret till slakteriet.
6. Ett intyg som utfärdats av veterinären och som visar att besiktningen före slakt givit ett gynnsamt resultat, med
uppgifter om datum och tidpunkt för nödslakten och motivet till denna samt den eventuella behandling som
veterinären har givit djuret skall åtfölja det slaktade djuret till slakteriet.

Anläggningsförordningen 795/2014 bilaga 2 (byggnadstekniska och funktionsmässiga tilläggskrav på
anläggningar inom olika branscher), kapitel 1 (allmänna tilläggskrav för slakterier och
vilthanteringsanläggningar), stycke 1.7 (information från livsmedelskedjan), punkter 1-3
1. En slakteriföretagare får inte ta emot djur i fråga om vilka det av informationen från livsmedelskedjan framgår
omständigheter på basis av vilka djuren inte får slaktas för att användas som livsmedel.
2. Slakteriföretagaren ska bedöma informationen från livsmedelskedjan för varje djur eller djurgrupp och meddela
besiktningsveterinären om resultatet av bedömningen före ante mortem -besiktningen.
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Om endast slakteriföretagaren känner till en del av informationen från livsmedelskedjan genom det permanenta
arrangemang eller det system för kvalitetssäkring som avses i avsnitt III punkt 4 a i bilaga II till hygienförordningen
gällande livsmedel av animaliskt ursprung ska företagaren göra även denna information tillgänglig för
besiktningsveterinären.
3. Om slakteriföretagaren konstaterar att informationen från livsmedelskedjan inte är korrekt t.ex. i fråga om djurens
hälsotillstånd eller att det finns brister i den, ska företagaren meddela besiktningsveterinären om detta och
omedelbart vidta åtgärder mot primärproduktionsföretagaren för att rätta till situationen.
Anläggningsförordningen 795/2014 bilaga 2 (byggnadstekniska och funktionsmässiga tilläggskrav på
anläggningar inom olika branscher), kapitel 4 (slakterier och små slakterier för hägnat vilt), stycke 4.2
(funktionsmässiga tilläggskrav), punkt 1
1. En anläggning får ta emot hägnade klöv- och hovdjur och hägnade ratiter vilkas slakt påbörjats redan på
djurhållningsplatsen – – Sådana djur ska åtföljas av de handlingar som krävs enligt kontrollförordningen gällande
livsmedel av animaliskt ursprung och enligt hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.
Företagaren ska granska handlingarna och lämna dem till besiktningsveterinären.
Anläggningsförordningen 795/2014 bilaga 3 (anläggningars egenkontroll), kapitel 1 (egenkontroll), stycke
1.1 (allmänna tilläggskrav som gäller egenkontroll), punkt 5
5. Företagaren ska bevara dokument och protokoll som gäller egenkontrollen minst två år, och minst ett år efter sista
användningsdagen eller bäst före-datumet.
Anläggningsförordningen 795/2014 bilaga 3 (anläggningars egenkontroll), kapitel 2 (särskilda krav för olika
branscher när det gäller stödsystemen för egenkontrollen), stycke 2.1 (slakterier och små slakterier för tama
klöv- och hovdjur), punkt 6 och motsvarande punkter till styckena 2.2-2.5
– – I stödsystemen ska inkluderas följande uppgifter eller skriftliga beskrivningar:
6. Bokföring av djur som tagits emot för slakt.

Slakteriföretagaren ska begära, ta emot och utvärdera den information från
livsmedelskedjan som gäller djuren i fråga innan han kan godkänna att djuren tas emot i
slakteriet. Begäran kan föreläggas primärproduktionsföretagaren som tills vidare gällande.
En hästs identitetshandling kan lämnas med hästen.
Slakteriföretagaren ska utvärdera informationen från livsmedelskedjan och
identitetshandlingen för hästdjur i avsikt att säkerställa att djuret kan slaktas för att
användas som livsmedel. Identitetshandlingen för hästdjur måste innehålla ett avsnitt om
administrering av veterinärmedicinska läkemedel och förbud mot slakt.
För att kunna försäkra sig om att kraven på tidsgränserna inom vilka informationen från
livsmedelskedjan ska lämnas följs ska slakteriföretagaren föra bok över tidpunkterna då
informationen från livsmedelskedjan lämnats och djuren tagits emot (datumet och
klockslaget för bägges del).
Kommissionen har i sin vägledning om verkställandet av förordning (EG) nr 853/2004
(SANCO/10098/2009, Rev. 2, stycke 5.7) tolkat stycke 5 i avsnitt III i bilaga II till
förordningen om hygienen hos animaliska livsmedel. I stycket sägs i fråga om
informationen från livsmedelskedjan att de som idkar slakteriverksamhet utvärderar den
relevanta informationen från livsmedelskedjan innan man besluter om djuren ska tas emot
i slakterierna och därefter görs informationen tillgänglig för den officiella veterinären. Enligt
kommissionens vägledning ska slakteriföretagaren i praktiken säkerställa att
informationen från livsmedelskedjan tillhandahållits fullständig, utan uppenbara fel eller
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brister, och att den stöder beslutet att ta emot djuren i slakteriet. Enligt kommissionens
tolkning förutsätts i förordning (EG) nr 853/2004 inte att slakteriföretagaren gör en
yrkesmässig utvärdering av informationen, eftersom en sådan utvärdering enligt
kommissionens vägledning kan göras endast av en officiell veterinär.
6.4

Hur informationen från livsmedelskedjan och resultaten av utvärderingen av denna lämnas till
besiktningsveterinären

(EG) Nr 853/2004 bilaga II (krav som gäller flera produkter av animaliskt ursprung), avsnitt III (information
från livsmedelskedjan), stycken 5-8
5. Livsmedelsföretagare som beslutar att ta emot djur på slakteriområdet efter att ha utvärderat den relevanta
informationen från livsmedelskedjan, skall göra informationen tillgänglig för den officiella veterinären utan dröjsmål
och, utom under de förhållanden som nämns i punkt 7, minst 24 timmar innan djuret eller djuren anländer.
Livsmedelsföretagaren måste underrätta den officiella veterinären om varje sakförhållande som kan ge upphov till
hälsofara innan besiktning före slakt av djuret i fråga äger rum.
6. Om ett djur anländer till slakteriet utan information från livsmedelskedjan skall företagaren genast underrätta den
officiella veterinären. Slakt får inte äga rum förrän den officiella veterinären ger tillåtelse till det.
7. Om den behöriga myndigheten ger sitt tillstånd och förutsatt att det inte äventyrar målen i denna förordning, får
information från livsmedelskedjan inkomma mindre än 24 timmar innan de djur av alla arter som den avser anländer
till slakteriet eller åtfölja dessa djur till slakteriet. – – Den livsmedelsföretagare som driver slakteriet ska utvärdera
den relevanta informationen och lämna den mottagna informationen från livsmedelskedjan till den officiella
veterinären. Avlivning eller uppslaktning av djuren får inte ske förrän den officiella veterinären ger sin tillåtelse.
8. Livsmedelsföretagare skall kontrollera de pass som åtföljer tama hästdjur för att se till att djuret är avsett för slakt
i livsmedelssyfte. Om de tar emot djuret för slakt, skall de överlämna passet till den officiella veterinären.

Anläggningsförordningen 795/2014 bilaga 2 (byggnadstekniska och funktionsmässiga tilläggskrav på
anläggningar inom olika branscher), kapitel 1 (allmänna tilläggskrav för slakterier och
vilthanteringsanläggningar), stycke 1.7 (information från livsmedelskedjan), punkter 2 och 3
2. Slakteriföretagaren ska bedöma informationen från livsmedelskedjan för varje djur eller djurgrupp och meddela
besiktningsveterinären om resultatet av bedömningen före ante mortem -besiktningen.
Om endast slakteriföretagaren känner till en del av informationen från livsmedelskedjan genom det permanenta
arrangemang eller det system för kvalitetssäkring som avses i avsnitt III punkt 4 a i bilaga II till hygienförordningen
gällande livsmedel av animaliskt ursprung ska företagaren göra även denna information tillgänglig för
besiktningsveterinären.
3. Om slakteriföretagaren konstaterar att informationen från livsmedelskedjan inte är korrekt t.ex. i fråga om djurens
hälsotillstånd eller att det finns brister i den, ska företagaren meddela besiktningsveterinären om detta och
omedelbart vidta åtgärder mot primärproduktionsföretagaren för att rätta till situationen.

Slakteriföretagaren ska göra den information från livsmedelskedjan som gäller djuren i
fråga och resultatet av utvärderingen av informationen tillgänglig för
besiktningsveterinären senast 24 timmar innan djuren anländer till slakteriet.
Om besiktningsveterinären har beviljat tillstånd att lämna informationen från
livsmedelskedjan mindre än 24 timmar innan djuren anländer till slakteriet (punkt 7.2), ska
slakteriföretagaren utvärdera informationen från livsmedelskedjan omedelbart och lämna
informationen och resultatet av sin utvärdering av denna till besiktningsveterinären
omedelbart efter att informationen inkommit.
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Om besiktningsveterinären inte befinner sig i slakteriet dagligen och/eller inte kontinuerligt
finns på plats, borde resultatet av utvärderingen av informationen från livsmedelskedjan
lämnas till besiktningsveterinären till exempel via e-post.
Som resultat av utvärderingen av informationen från livsmedelskedjan borde anges:
1) om informationen från livsmedelskedjan lämnats till slakteriet inom utsatt tid;
2) om den information som krävs lämnats;
3) om det av informationen framgår till exempel läkemedelsbehandlingar, karenstider
eller andra faktorer som hindrar att djuret eller djurpartiet kan tas emot i slakteriet
och slakt av djuret eller djurpartiet för att användas som livsmedel eller till exempel
exceptionellt riklig behandling med läkemedel;
4) om det av informationen framgår sådana faktorer, som eventuellt påverkar ante
och
post
mortem -besiktningarna,
såsom
responsinformation
från
besiktningsveterinären eller information om avvikelser i djurens hälsotillstånd eller
hinder till exempel för okulär köttbesiktning av svin;
5) om informationen är sanningsenlig till de delar som slakteriföretagaren har
möjlighet att konstatera saken
Utöver det borde också anges:
6) referensumret för den anmälan om information från livsmedelskedjan, som
utvärderingsresultatet gäller och
7) datumet, klockslaget och utvärderarens namn.
Också sådan information från livsmedelskedjan som lämnas via hälsovårdssystemet eller
något annat datasystem, ska göras tillgänglig för besiktningsveterinären.
Slakteriföretagaren ska också lämna resultatet av sin utvärdering av denna information till
besiktningsveterinären.
Slakteriföretagaren ska också lämna till besiktningsveterinären en handling över en på
primärproduktionsstället utförd ante mortem -besiktning eller ett hälsointyg över ett
nödslaktat djur och för hästens del också en identitetshandling för hästdjur.
Djur får inte slaktas innan besiktningsveterinären efter en ante mortem -besiktning ger sitt
tillstånd till det.
6.5

Hur man lämnar respons till primärproduktionsföretagaren

Anläggningsförordningen 795/2014 bilaga 2 (byggnadstekniska och funktionsmässiga tilläggskrav på
anläggningar inom olika branscher), kapitel 1 (allmänna tilläggskrav för slakterier och
vilthanteringsanläggningar), stycke 1.8 (uppgifter som ska lämnas till primärproduktionsföretagaren)
Bestämmelser om slakteriföretagarens skyldighet att informera primärproduktionsföretagaren finns i avsnitt II kapitel
I i bilaga I till genomförandeförordningen. Bestämmelser om anmälning av sjukdomsfrekvensen hos svin finns i jordoch skogsbruksministeriets förordning om uppföljning av sjukdomsfrekvensen hos svin 6/VLA/2012.
Om slakteriföretagaren är en sådan part enligt 43 a § i livsmedelslagen som delges köttbesiktningsbeslutet, ska
slakteriföretagaren delge primärproduktionsföretagaren uppgifterna i köttbesiktningsbeslutet. Uppgifterna kan ges i
skriftlig eller elektronisk form t.ex. med hjälp av slakteriets eget informationssystem.
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(EG) Nr 2074/2005 bilaga I (information från livsmedelskedjan), avsnitt II (de behöriga myndigheternas
skyldigheter), kapitel I (bestämmelser om information från livsmedelskedjan), stycke 2, punkt c
Den behöriga myndigheten på den ort där slakten har utförts skall kontrollera följande:
c) att relevant information vid behov återrapporteras till jordbruksanläggningen.

Förordning om uppföljning av sjukdomsfrekvens hos svin 6/VLA/2012 2 § och 4 §
2 § Uppföljning av förekomsten av sjukdomar
Besiktningsveterinären ska i samband med köttbesiktning särskilt för varje producent följa med förekomsten av
hjärtsäcksinflammation, lunghinneinflammation, lunginflammation, skador förorsakade av spolmask,
ledinflammation, bölder och svansbitning hos slaktsvin. I fråga om suggor ska man följa med förekomsten av bogsår.
4 § Anmälan till producenten
Slakteriföretagaren ska lämna uppgifter om de sjukdomar eller förändringar som nämns i 2 § till producenten i fråga
enligt slaktparti i samband med rapporten om information från livsmedelskedjan. Dessutom ska ett sammandrag
sändas till producenten halvårsvis. Av uppgifterna ska för varje sjukdom eller förändring framgå antalet svin hos vilka
sjukdomen eller förändringen har konstaterats samt dessa svins procentuella andel av slaktpartiet.
Utöver det som nämns ovan ska slakteriföretagaren halvårsvis till producenten sända uppgifter om den
genomsnittliga förekomsten av de sjukdomar och förändringar som nämns i 2 § och som konstaterats i slakteriet.
Informationen kan ges i skriftlig eller elektronisk form t.ex. med hjälp av slakteriets eget informationssystem.

Livsmedelslagen 23/2006 43 a § (beslut om köttbesiktning), punkt 2
Om köttbesiktning ges ett skriftligt beslut. Beslutet ska innehålla följande uppgifter:
2) de parter som direkt påverkas av beslutet
– – Beslut om köttbesiktning delges parterna – –

Enligt EU-lagstiftningen ska slakteriföretagare vid behov lämna betydelsfull information
som respons till primärproduktionsföretagaren. I den nationella lagstiftningen har kravet
preciserats så, att i sådana fall, då besiktningsveterinären lämnar köttbesiktningsbeslutet
till
slakteriföretagaren,
ska
slakteriföretagaren
lämna
informationen
i
köttbesiktningsbeslutet till primärproduktionsföretagaren.
Slakteriföretagaren ska också lämna den sjukdomsfrekvensinformation som avses i
förordningen om uppföljning av sjukdomsfrekvensen hos svin och annan betydelsfull
information till primärproduktionsföretagaren.
Informationen som ska ges som respons borde kunna sammankopplas med den
information från livsmedelskedjan som gäller djuren eller djurpartiet som sänts till slakt.
Det kan omsättas i praktiken på så sätt att man i responsinformationen hänvisar till
referensnumret för den anmälan om information från livsmedelskedjan som gäller djuren i
fråga (punkt 4.3).
Informationen som ska lämnas som respons kan lämnas till primärproduktionsföretagaren
antingen skriftligen eller också i elektroniskt format, till exempel via slakteriets egna
datasystem.
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6.6

Åtgärder som vidtas, då information från livsmedelskedjan inte lämnats på påkallat sätt

(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel II (beslut om information från
livsmedelskedjan), stycken 1-4
1. Den officiella veterinären skall kontrollera att djur endast slaktas om den som ansvarar för driften på slakteriet har
fått och kontrollerat relevant information från livsmedelskedjan.
2. Den officiella veterinären får emellertid tillåta att djur slaktas i slakteriet även om relevant information från
livsmedelskedjan inte är tillgänglig. All relevant information från livsmedelskedjan skall i detta fall tillhandahållas
innan slaktkroppen godkänns för användning som livsmedel. I avvaktan på ett slutligt avgörande skall sådana
slaktkroppar och slaktbiprodukter lagras separat från övrigt kött.
3. Trots vad som sägs i punkt 2 gäller att, om relevant information från livsmedelskedjan inte finns tillgänglig inom
24 timmar efter det att ett djur har anlänt till slakteriet, skall allt kött från djuret förklaras otjänligt som livsmedel. Om
djuret ännu inte har slaktats skall det avlivas skilt från andra djur.
4. Om åtföljande journaler, dokumentation eller annan information visar att
a) djur kommer från en jordbruksanläggning eller ett område som varit föremål för transportbegränsningar eller andra
restriktioner som motiveras av djurs hälsa eller folkhälsan,
b) reglerna för användningen av veterinärmedicinska preparat inte efterlevts, eller
c) det föreligger andra omständigheter som kan inverka menligt på människors eller djurs hälsa,
får djuren inte tas emot för slakt annat än i enlighet med förfaranden enligt gemenskapslagstiftningen för att
undanröja risker för människors eller djurs hälsa.
Om djuren redan befinner sig i slakteriet, skall de avlivas separat och förklaras otjänliga som livsmedel, och
försiktighetsåtgärder skall vid behov vidtas för att skydda djurs hälsa och folkhälsan. Närhelst den officiella
veterinären anser det nödvändigt, skall offentlig kontroll genomföras på den jordbruksanläggning som djuren kommer
ifrån.

Om informationen från livsmedelskedjan om ett djur är försenad eller bristfällig eller helt
saknas, kan slakt av djuret inledas med ett tillstånd som besiktningsveterinären gett (punkt
7.2). Besiktningsveterinären borde av slakteriföretagaren förutsätta en utredning över
bristerna i informationen från livsmedelskedjan och om det, hur slakteriföretagaren tänker
försäkra sig om att informationen som saknas erhålls senast inom 24 timmar efter att djuret
anlänt till slakteriet.
Om informationen från livsmedelskedjan inte finns tillgänglig inom 24 timmar efter att djuret
anlänt till slakteriet, ska köttet från djuret kasseras eller djuret avlivas, om det inte ännu
slaktats.
6.7

Hur man lämnar information från livsmedelskedjan från ett slakteri till ett annat slakteri

(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel III (beslut om levande djur),
stycke 8
8. Djur som överförs till ett slakteri för slakt skall i regel slaktas där. Under exceptionella omständigheter, t.ex. vid ett
allvarligt haveri i slakterianläggningen, får emellertid den officiella veterinären tillåta att djuren flyttas direkt till ett
annat slakteri.
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Om företagaren i slakteri A mottagit information från livsmedelskedjan om ett djurparti,
men levererar djurpartiet till ett annat slakteri B för slakt, borde företagaren i slakteri A
lämna informationen från livsmedelskedjan om djurpartiet till företagaren i slakteri B.
Informationen från livsmedelskedjan borde vara oredigerad och befinna sig i den form som
primärproduktionsföretagaren lämnat den i. Företagaren i slakteri B borde utvärdera
informationen från livsmedelkejan för djurpartiet i fråga och lämna resultatet av
utvärderingen till besiktningsveterinären i slakteri B för kännedom.
Företagaren i slakteri B ska lämna respons (punkt 6.5) till primärproduktionsföretagaren.

7
7.1

Besiktningsveterinärens uppgifter
Myndighetskontrollen över informationen från livsmedelskedjan

(EG) Nr 854/2004 kapitel I (allmänna bestämmelser), artikel 2 (definitioner), stycke 1, punkt f
I denna förordning avses med
f) officiell veterinär: veterinär med behörighet att i enlighet med denna förordning arbeta som officiell veterinär och
som utses av den behöriga myndigheten
(EG) Nr 854/2004 kapitel II (offentlig kontroll som avser anläggningar inom gemenskapen), artikel 4 (allmänna
principer för offentlig kontroll av alla produkter av animaliskt ursprung som omfattas av denna förordning),
stycke 4, punkt a
Vid revision av god hygienpraxis skall det kontrolleras att livsmedelsföretagarna tillämpar förfarandena fortlöpande
och på rätt sätt åtminstone på följande punkter:
a) Kontroller av information från livsmedelskedjan.
(EG) Nr 854/2004 kapitel II (offentlig kontroll som avser anläggningar inom gemenskapen), artikel 5 (färskt
kött), stycke 1, punkt a
Den officiella veterinären skall genomföra inspektionsuppgifter i slakterier, vilthanteringsanläggningar och
styckningsanläggningar som släpper ut färskt kött på marknaden – – särskilt när det gäller
a) information från livsmedelskedjan
(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt I (den officiella veterinärens uppgifter), kapitel II
(inspektionsuppgifter), stycke A (information från livsmedelskedjan)
1. Den officiella veterinären skall kontrollera och analysera relevant information från journalerna vid den
jordbruksanläggning varifrån de djur som skall slaktas kommer samt beakta det dokumenterade resultatet av denna
kontroll och analys när han eller hon utför besiktning före och efter slakt.
2. När den officiella veterinären utför sina inspektionsuppgifter skall han eller hon ta hänsyn till de officiella intyg som
åtföljer djuren och eventuella försäkringar från veterinärer som utför kontroller inom primärproduktionen, däribland
officiella veterinärer och godkända veterinärer.
3. Om livsmedelsföretagare i livsmedelskedjan vidtar ytterligare åtgärder för att garantera säkra livsmedel genom att
tillämpa integrerade system, egenkontroller, certifiering av tredje part eller på annat sätt, och om dessa åtgärder är
dokumenterade och de djur som omfattas av dessa system klart kan identifieras, får den officiella veterinären ta
hänsyn till detta vid inspektionen och granskningen av de HACCP-baserade förfarandena.
(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel I (meddelande om
inspektionsresultat), stycke 1
1. Den officiella veterinären skall dokumentera och utvärdera resultaten av sin inspektionsverksamhet.
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(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel II (beslut om information från
livsmedelskedjan), stycke 1
1. Den officiella veterinären skall kontrollera att djur endast slaktas om den som ansvarar för driften på slakteriet har
fått och kontrollerat relevant information från livsmedelskedjan.

(EG) Nr 2074/2005 bilaga I (information från livsmedelskedjan), avsnitt II (de behöriga myndigheternas
skyldigheter), kapitel I (bestämmelser om information från livsmedelskedjan), stycke 2
Den behöriga myndigheten på den ort där slakten har utförts skall kontrollera följande:
a) Att information från livsmedelskedjan konsekvent och effektivt förmedlas mellan den livsmedelsföretagare som
fött upp eller hållit djuret innan det sändes till slakt och den som ansvarar för driften vid slakteriet.
b) Att informationen från livsmedelskedjan är giltig och tillförlitlig.
c) Att relevant information vid behov återrapporteras till jordbruksanläggningen.

Köttbesiktningsförordningen 590/2014 3 § (definitioner), 2 mom.
I denna förordning avses dessutom med
4) besiktningsveterinär en sådan officiell veterinär som avses i artikel 2.1 f i kontrollförordningen
gällande livsmedel av animaliskt ursprung.
Köttbesiktningsförordningen 590/2014 14 § (besiktningsveterinärens bokföring av verifiering), stycken 1 och
12 och 2 mom.
Besiktningsveterinären ska genom att utföra stickprov övervaka slakteriföretagarens verksamhet.
Besiktningsveterinären ska föra bok över kontrollen samt över sina åtgärder för att avhjälpa missförhållanden i fråga
om följande:
1) informationen från livsmedelskedjan samt slakteriföretagarens bedömning av informationen, – –
12) de uppgifter om beslut om köttbesiktning samt om sjukdomsfrekvens som slakteriföretagaren sänder till
primärproduktionsföretagaren.
Bokföringen ska bevaras i 10 år.
Köttbesiktningsförordningen 590/2014 bilaga I (köttbesiktning), kapitel 1 (information från
livsmedelskedjan), stycke 1.1 (Beslut om information från livsmedelskedjan), punkt 2
2. Före en ante mortem -besiktning i ett slakteri ska besiktningsveterinären för varje djur och djurgrupp granska
slakteriföretagarens bedömning av informationen från livsmedelskedjan. Utgående från informationen från
livsmedelskedjan ska djuren vid behov styras till en noggrannare ante och post mortem-besiktning.

Slakteriföretagaren ska göra informationen från livsmedelskedjan och resultatet av
utvärdering av informationen från livsmedelskedjan tillgänglig för besiktningsveterinären
senast 24 timmar innan djuren anländer till slakteriet.
Evira rekommenderar att besiktningsveterinären regelbundet verifierar att lämnandet,
mottagandet, utvärderingen och behandlingen av informationen från livsmedelskedjan i
slakteriet överensstämmer med kraven, till exempel genom att som stickprov kontrollera
minst 10-20 % av de anlända djurpartierna och informationen från livsmedelskedjan för
deras del och för dessa partiers del i sin helhet kontrollera informationen från
livsmedelskedjan.
Besiktningsveterinären ska också noggrannare kontrollera den information från
livsmedelskedjan, i vilken slakteriföretagaren angett att det förekommer brister eller
avvikelser.
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Besiktningsveterinären ska verifiera att de utsatta tiderna för lämnande av informationen
följts och att all information som krävs lämnats. Besiktningsveterinären ska också verifiera
att slakteriföretagaren i sin egenkontroll utövat tillsyn över att information från
livsmedelskedjan lämnats och att informationen är sanningsenlig och vid behov vidtagit
sådana korrigerande åtgärder, som hans plan för egenkontroll förutsätter.
Besiktningsveterinären ska också utöva tillsyn över att slakteriföretagaren lämnar
betydelsefull information (punkt 6.5) som respons till primärproduktionsföretagaren.
Besiktningsveterinären ska föra bok över kontrollen av utvärderingsresultaten, tillsynen
han utövat samt över sina åtgärder för att avhjälpa missförhållanden i fråga om
informationen från livsmedelskedjan. Bokföringen ska förvaras i 10 år.
7.2

Undantagstillstånd som besiktningsveterinären beviljat och besluten som hänför sig till dem

(EG) Nr 853/2004 bilaga II (krav som gäller flera produkter av animaliskt ursprung), avsnitt III (information
från livsmedelskedjan), stycke 7
7. Om den behöriga myndigheten ger sitt tillstånd och förutsatt att det inte äventyrar målen i denna förordning, får
information från livsmedelskedjan inkomma mindre än 24 timmar innan de djur av alla arter som den avser anländer
till slakteriet eller åtfölja dessa djur till slakteriet. – –

(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel II (beslut om information från
livsmedelskedjan), punkt 2 och 3
2. Den officiella veterinären fåt emellertid tillåta att djur slaktas i slakteriet även om relevant information från
livsmedelskedjan inte är tillgänglig. All relevant information från livsmedelskedjan skall i detta fall tillhandahållas
innan slaktkroppen godkänns för användning som livsmedel. I avvaktan på ett slutligt avgörande skall sådana
slaktkroppar och slaktbiprodukter lagras separat från övrigt kött.
3. Trots vad som sägs i punkt 2 gäller att, om relevant information från livsmedelskedjan inte finns tillgänglig inom
24 timmar efter det att djur har anlänt till slakteriet, skall allt kött från djuret förklaras otjänligt som livsmedel. Om
djuret ännu inte har slaktats skall det avlivas skilt från andra djur.
(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel III (beslut om levande djur),
stycke 8
8. Djur som överförs till slakteri för slakt skall i regel slaktas där. Under exceptionella omständigheter, t.ex. ett allvarligt
haveri i slakterianläggningen, får emmelertid den officiella veterinären tillåta att djuren flyttas direkt till ett annat
slakteri.

Köttbesiktningsförordningen 590/2014 13 § (besiktningsveterinärens bokföring av köttbesiktningen), stycke
2 och 2 mom.
Av besiktningsveterinärens bokföring skaframgå
2) undantag som besiktningsveterinären beviljar i fråga om inlämningstidpunkten för informationen från
livsmedelskedjan samt åtgärder som ska vidtas till följd av informationen från livsmedelskedjan, – –
I bokföringen ska de djur identifieras som varit föremål för åtgärder. Om åtgärderna gäller en djurgrupp räcker det
att djurgruppen identifieras. – –
Bokföringen ska bevaras i 10 år.
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Köttbesiktningsförordningen 590/2014 bilaga 1 (köttbesiktning), kapitel 1 (information från
livsmedelskedjan)
– – Bestämmelser om besiktningsveterinärens möjlighet att bevilja undantag från inlämningstidpunkten för
informationen från livsmedelskedjan finns i avsnitt II punkt 7 i bilaga II till hygienförordningen gällande livsmedel av
animaliskt ursprung.
Informationen från livsmedelskedjan kan med besiktningsveterinärens tillstånd i stället för i ett litet slakteri förvaras
på djurhållningsplatsen i anslutning till slakteriet. Arrangemanget är möjligt endast för djur som har fötts upp på
djurhållningsplatsen i fråga.

Informationen från livsmedelskedjan kan med tillstånd av en besiktningsveterinär lämnas
senare än 24 timmar innan djuren anländer till slakteriet. Informationen ska lämnas till
slakteriet senast med djuren.
Besiktningsveterinären ska innan han beviljar tillstånd utvärdera om slakteriföretagaren
och primärproduktionsföretagaren säkerställt att en sen leverans av informationen från
livsmedelskedjan inte äventyrar livsmedelssäkerheten.
I samband med beviljandet av tillståndet borde besiktningsveterinären informera
slakteriföretagaren och primärproduktionsföretagaren om att det på grund av den senare
leveransen återstår mindre tid för utredning och korrigering av eventuella brister som
uppdagas i informationen. Om information från livsmedelskedjan inte finns tillgänglig inom
24 timmar efter djuret har anlänt till slakteriet, får man inte slakta djuret för att användas
som livsmedel och det ska kasseras vid ante mortem -besiktning.
Besiktningsveterinären ska föra bok över de tillstånd som han beviljat och som gäller
tidpunkten för tillhandahållandet av informationen från livsmedelskedjan. Bokföringen ska
förvaras i 10 år.
En förutsättning för en okulär köttbesiktning av svin som hålls som husdjur borde vara att
informationen från livsmedelskedjan för svinen i fråga lämnats och utvärderats före
slakten. Om svin slaktas utan att information från livsmedelskedjan finns tillgänglig, ska de
underkastas en traditionell köttbesiktning.
Då ett djur kommit till slakteriområdet är det i allmänhet inte möjligt att returnera det till
primärproduktionsstället. Orsaken till det är oftast kraven i livsmedels- och
djursjukdomslagstiftningen. Också djurskyddslagstiftningen, lagstiftningen om märkning
och identifiering av djur eller lagstiftningen om transport av djur, hälsoövervaknings- och
sjukdomsbekämpningsprogram eller till exempel avtal företagarna emellan kan hindra att
djuret returneras till primärproduktionsstället.
Då ett djur förflyttats till slakteriets djurstall kan djuret inte längre returneras till
primärproduktionsstället. Under exceptionella omständigheter, t.ex. vid ett allvarligt haveri
i slakterianläggningen, får emellertid den officiella veterinären tillåta att djuren flyttas direkt
till ett annat slakteri.
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7.3

Åtgärder och beslut som hänför sig till informationen från livsmedelskedjan
(EG) Nr 854/2004 kapitel II (offentlig kontroll som avser anläggningar inom gemenskapen), artikel 5 (färskt
kött), stycke 3, punkt b
Efter att ha utfört de kontroller – – skall den officiella veterinären vidta lämpliga åtgärder enligt avsnitt II i bilaga I,
särskilt i fråga om
b) beslut om information från livsmedelskedjan

(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel II (beslut om information från
livsmedelskedjan), stycken 1-5
1. Den officiella veterinären skall kontrollera att djur endast slaktas om den som ansvarar för driften på slakteriet har
fått och kontrollerat relevant information från livsmedelskedjan.
2. Den officiella veterinären får emellertid tillåta att djur slaktas i slakteriet även om relevant information från
livsmedelskedjan inte är tillgänglig. – –
3. Trots vad som sägs i punkt 2 gäller att, om relevant information från livsmedelskedjan inte finns tillgänglig inom
24 timmar efter det att ett djur har anlänt till slakteriet, skall allt kött från djuret förklaras otjänligt som livsmedel. – –
4. Om åtföljande journaler, dokumentation eller annan information visar att
a) djur kommer från en jordbruksanläggning eller ett område som varit föremål för transportbegränsningar eller andra
restriktioner som motiveras av djurs hälsa eller folkhälsan,
b) reglerna för användningen av veterinärmedicinska preparat inte efterlevts, eller
c) det föreligger andra omständigheter som kan inverka menligt på människors eller djurs hälsa,
får djuren inte tas emot för slakt annat än i enlighet med förfaranden enligt gemenskapslagstiftningen för att
undanröja risker för människors eller djurs hälsa.
Om djuren redan befinner sig i slakteriet, skall de avlivas separat och förklaras otjänliga som livsmedel – –.
5. Den behöriga myndigheten skall vidta lämpliga åtgärder om den upptäcker att åtföljande journaler, dokumentation
eller annan information inte motsvarar den verkliga situationen på den jordbruksanläggning som djuren kommer ifrån
eller djurens verkliga tillstånd eller avsiktligt syftar till att vilseleda den officiella veterinären. – –

Köttbesiktningsförordningen 590/2014 3 § (definitioner), 2 mom., stycke 2
I denna förordning avses dessutom med
2) köttbesiktning verifiering av informationen från livsmedelskedjan och identifieringen av djur, besiktning av levande
djur (ante mortem-besiktning) samt besiktning efter slakt av slaktkroppar och andra delar av djur (post mortembesiktning) och undersökningar i samband med dem samt vissa åtgärder som ovannämnda kontroller, besiktningar
och undersökningar medför
Köttbesiktningsförordningen 590/2014 11 § (köttbesiktningsbeslut)
Köttbesiktningsbeslutet fattas när köttbesiktningen är slutförd. Om djuret kasseras vid ante mortem-besiktningen,
anses köttbesiktningen slutförd och ett köttbesiktningsbeslut om att djuret kasseras fattas. – –
Köttbesiktningsförordningen 590/2014 13 § (besiktningsveterinärens bokföring av köttbesiktningen), stycke
2 och 4 mom.
Av besiktningsveterinärens bokföring ska framgå
2) undantag som besiktningsveterinären beviljar i fråga om inlämningstidpunkten för informationen från
livsmedelskedjan samt åtgärder som ska vidtas till följd av informationen från livsmedelskedjan, – –
Bokföringen ska bevaras i 10 år.
Köttbesiktningsförordningen 590/2014 14 § (besiktningsveterinärens bokföring av verifiering), stycke 1 och
2 mom.
– – Besiktningsveterinären ska föra bok över kontrollen samt över sina åtgärder för att avhjälpa missförhållanden i
fråga om följande:
1) informationen från livsmedelskedjan samt slakteriföretagarens bedömning av informationen, – –
Bokföringen ska bevaras i 10 år.
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Köttbesiktningsförordningen 590/2014 bilaga I (köttbesiktning), kapitel 1 (information
livsmedelskedjan), stycke 1.1 (beslut om information från livsmedelskedjan), punkter 1 och 2

från

1. Om ante mortem -besiktningen uppdagar att informationen om djuret eller djurgruppen inte stämmer – –, ska
besiktningsveterinären beroende på fallet antingen vidta de åtgärder som avses i avsnitt II kapitel II punkt 5 i bilaga
I till genomförandeförordningen eller uppmana slakteriföretagaren att vidta åtgärder gentemot
primärproduktionsföretagaren för att åtgärda bristerna.
2. Före en ante mortem -besiktning i ett slakteri ska besiktningsveterinären för varje djur och djurgrupp granska
slakteriföretagarens bedömning av informationen från livsmedelskedjan. Utgående från informationen från
livsmedelskedjan ska djuren vid behov styras till en noggrannare ante och post mortem -besiktning.

Verifierandet av informationen från livsmedelskedjan utgör en del av köttbesiktningen och
beslutet som fattats utgående från informationen från livsmedelskedjan utgör en del av
köttbesiktningsbeslutet.
Då köttbesiktningsveterinären fattar sitt köttbesiktningsbeslut ska han beakta resultaten
av utvärderingarna av informationen från livsmedelskedjan som slakteriföretagaren gjort
och de officiella intyg som eventuellt åtföljer djuren och eventuella anmälningar från
veterinärerna som utför kontroller i primärproduktionen och identitetshandlingar för
hästdjur.
Besiktningsveterinären ska utvärdera om det för sådana svins del, som undergår okulär
besiktning förekommer behov för extra post mortem -besiktningsförfaranden.
För köttbesiktningsbeslutens del ska besiktningsveterinären agera i enlighet med
kontrollförordningen
gällande
livsmedel
av
animaliskt
ursprung
och
köttbesiktningsförordningen. Besiktningsveterinären ska också beakta de anvisningar om
köttbesiktning som Evira gett. (punkt 8).
Om besiktningsveterinären får en anmälan om missförhållanden från en slakteriföretagare
eller själv uppdagar missförhållanden i informationen från livsmedelskedjan ska han
verifiera att slakteriföretagaren vidtar nödvändiga åtgärder i avsikt att rätta till
missförhållandena.
Slakteriföretagaren ska inom ramen för de utsatta tiderna för lämnandet av information
från livsmedelskedjan ges en möjlighet att reda ut missförhållandena i informationen från
livsmedelskedjan innan besiktningsveterinären fattar sitt slutliga beslut i saken.
Besiktningsveterinären ska vid behov själv tillgripa påkallade och med tanke på
missförhållandets art tillräckligt effektiva tillsynsåtgärder.
Besiktningsveterinären ska föra bok över de tillsynsåtgärder som han vidtagit utgående
från informationen från livsmedelskedjan (eller lämnandet av denna information) eller
utgånde från observationer eller missförhållanden som uppdagats i informationen (eller i
lämnandet av denna information).
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7.4

Besiktningsveterinärens anmälningar till företagarna och behöriga myndigheter

(EG) Nr 854/2004 kapitel II (offentlig kontroll som avser anläggningar inom gemenskapen), artikel 5 (färskt
kött), stycke 3, punkt a
Efter att ha utfört de kontroller som avses i punkterna 1 och 2 skall den officiella veterinären vidta lämpliga åtgärder
(...), särskilt i fråga om
a) meddelande om inspektionsresultat
(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel I (meddelande om
inspektionsresultat), stycke 3
3. Resultatet av inspektionerna och undersökningarna skall införas i relevanta databaser.

7.4.1

Anmälningar till företagarna

Köttbesiktningsförordningen 590/2014 16 § (uppgifter som ska delges primärproduktionsföretagaren)
I avsnitt II kapitel I i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i kapitel II i bilaga
I till genomförandeförordningen finns bestämmelser om besiktningsveterinärens skyldighet att meddela
primärproduktionsföretagaren om betydande fynd som inverkar på livsmedelssäkerheten, djursjukdomar och djurens
välbefinnande.
Köttbesiktningsförordningen 590/2014 bilaga I (köttbesiktning), kapitel 6 (uppgifter som ska delges
primärproduktionsföretagaren), stycken 1-3
1. Besiktningsveterinären ska meddela primärproduktionsföretagaren när andra köttbesiktningsfynd än de
sedvanliga har konstaterats hos företagarens djur och dessa fynd gäller livsmedelssäkerhet, djurens välbefinnande
eller djursjukdomar.
2. Besiktningsveterinären ska utan dröjsmål förmedla information om djur som kommit från en annan medlemsstat
för slakt och då använda den förlaga som finns i bilaga I till genomförandeförordningen.
3. Besiktningsveterinären ska fatta ett köttbesiktningsbeslut i enlighet med 43 a § i livsmedelslagen. Om
slakteriföretagaren är en i lagen avsedd part som delges köttbesiktningsbeslutet, ska besiktningsveterinären förvissa
sig om att slakteriföretagaren delger primärproduktionsföretagaren uppgifterna i köttbesiktningsbeslutet och de
övriga uppgifter som lagstiftningen kräver.

(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel I (meddelande om
inspektionsresultat), stycke 2, punkter a och b
a) Om en sjukdom eller ett tillstånd som kan påverka människors eller djurs hälsa eller brister i djurskyddshänseende
upptäcks vid besiktningen, skall den officiella veterinären meddela livsmedelsföretagaren.
b) Om det identifierade problemet uppstod i primärproduktionen skall den officiella veterinären meddela – – den
livsmedelsföretagare som ansvarar för denna jordbruksanläggning (under förutsättning att sådan information inte
skulle påverka senare rättsliga förfaranden) – –

(EG) Nr 2074/2005 bilaga I (information från livsmedelskedjan), avsnitt II (de behöriga myndigheternas
skyldigheter), kapitel II (rapportering till jordbruksföretag som djuren kommer ifrån), stycken 1 och 2
1. Den officiella veterinären får använda den förlaga som finns i tillägg I för de inspektionsresultat som skall förmedlas
till den jordbruksanläggning där djuren föddes upp före slakt i samma medlemsstat – –.
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2. Den behöriga myndigheten ansvarar för förmedlingen av relevanta inspektionsresultat i de fall där djuren föds upp
på en jordbruksanläggning i en annan medlemsstat och skall använda en version av den förlaga som finns i tillägget
på både det avsändande och det mottagande landets språk.

Om det av resultaten av den tillsyn som besiktningsveterinären utövat, av resultaten av
kontrollerna och köttbesiktningen eller av djuren framgår en sjukdom eller omständighet,
som kan påverka livsmedelssäkerheten, folkhälsan, djurens hälsa eller djurens välfärd,
ska besiktningsveterinären informera slakteriförtagaren och primärproduktionsföretagaren
om saken. En sådan information kan till exempel vara ett positivt
trikinundersökningsresultat.
Besiktningsveterinären kan använda ett sådant dokumentunderlag, som framgår av
tillägget till bilaga I till genomförandeförordningen, då han antecknar kontrollresultaten som
ska anmälas till slakteriföretagaren och primärproduktionsföretagaren.
7.4.2

Anmälningar till behöriga myndigheter

(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel I (meddelande om
inspektionsresultat), stycke 2, punkter b och c
b) Om det identifierade problemet uppstod i primärproduktionen skall den officiella veterinären meddela den veterinär
som anlitas av den jordbruksanläggning djuren kommer från – – och i förekommande fall den behöriga myndighet
som ansvarar för övervakningen av den jordbruksanläggning eller det jaktområde som djuren kommer ifrån.
c) Om de berörda djuren har fötts upp i en annan medlemsstat eller i tredjeland, skall den officiella veterinären
informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat där anläggningen ligger. Denna behöriga myndighet skall
vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning.
(EG) Nr 854/2004 bilaga I (färskt kött), avsnitt II (åtgärder efter kontroll), kapitel I (meddelande om
inspektionsresultat), stycke 4
4. Om den officiella veterinären i samband med besiktningar före eller efter slakt eller annan inspektionsverksamhet
misstänker förekomst av ett smittämne som orsakar djursjukdomar för vilka det fastställs djurhälsobestämmelser i
unionslagstiftningen, ska den officiella veterinären på lämpligt sätt underrätta den behöriga myndigheten och båda
ska, i enlighet med tillämplig unionslagstiftning, vidta alla nödvändiga och förebyggande åtgärder för att hindra
smittämnet från att spridas.

Köttbesiktningsförordningen 590/2014 15 § (Besiktningsveterinärens anmälningsskyldighet i samband med
köttbesiktning)
– – Om det inte är en och samma besiktningsveterinär som ansvarar för köttbesiktningen och tillsynen över
anläggningen, ska den besiktningsveterinär som utför köttbesiktningen underrätta den myndighet som ansvarar för
tillsynen över anläggningen om sina observationer av omständigheter som äventyrar livsmedelssäkerheten.

Då det rör sig om ett problem som gäller primärproduktionen – om till exempel ett
primärproduktionsställe levererar djur till ett slakteri utan information från livsmedelskedjan
eller om informationen som kommit till slakteriet upprepade gånger är bristfällig eller om
man misstänker att informationen inte är sanningsenlig - ska besiktningsveterinären
informera den kommunala livsmedelstillsynsmyndighet som svarar för livsmedelstillsynen
på djurens primärproduktionsställe om saken. Besiktningsveterinären ska vid behov också
informera den behöriga myndigheten som svarar för tillsynen över djuren, djurens
primärproduktionsställe och djursjukdomar och djurens välfärd om saken.
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Om djuren fötts upp i en annan medlemsstat eller i ett land utanför gemenskapen, ska
besiktningsveterinären se till att han själv eller Evira anmäler resultaten av besiktningen
till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten eller i landet utanför
gemenskapen. Besiktningsveterinären ska använda ett sådant dokumentunderlag, som
framgår av tillägget till bilaga I till genomförandeförordningen för anteckning av resultaten
av besiktningen och fylla i det på såväl det avsändande som mottagande landets språk.
8

Lagstiftning och anvisningar
Kraven på innehållet i informationen från livsmedelskedjan och på lämnandet av denna
information regleras av följande författningar och tolkningsvägleding från kommissionen.
För författningarnas del ska beaktas de ändringar som gjorts i dem.
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet (allmänna livsmedelsförordningen)
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
(kontrollförordningen)
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om
livsmedelshygien (allmänna livsmedelshygienförordningen)
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande
av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
(hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung)
- Europeiska kommissionens riktlinjer för tillämpningen av vissa bestämmelser i
förordning (EG) nr 853/2004 om hygienregler för livsmedel av animaliskt
ursprung, Europeiska kommissionens vägledning SANCO/10098/2009, Rev.
2
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande
av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter
av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
(kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung)
- Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för
vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr
882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr
854/2004 (genomförandeförordningen)
- Livsmedelslagen 23/2006
- Förvaltningslagen 434/2003
- Jordoch
skogsbruksministerists
förordning
1368/2011
om
livsmedelshygienen
vid
primärproduktion
av
livsmedel
(primärproduktionsförordningen)
- Jord- och skogsbruksministeriets förordning 795/2014 om livsmedelshygien i
anläggningar (anläggningsförordningen)
- Jord- och skogsbruksministerists förordning 590/2014 om köttbesiktning
(köttbesiktningsförordningen)
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-

-

Kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 262/2015 om fastställande
av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG
vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 880/2009 om identifiering och
märkning av hästdjur
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 6/VLA/2012 om uppföljning av
sjukdomsfrekvens hos svin
Lagen om medicinsk behandling av djur 387/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 21/14 om journalföring av
medicinering av produktionsdjur
Jord- och skogsbruksministeriets förordning 25/2013 om bekämpning av TSE
hos får och getter

I följande tillsynsanvisningar från Evira ingår beröringspunkter för lämnandet av
information från livsmedelskedjan och tillsynen över detta. En del av anvisningarna är
endast under beredning då denna anvisning publiceras.
- Märkning av nötkreatur, registerförfrågning om nötkreatur och
myndighetstillsynen över nötkreatur i slakterier och små slakterier, Eviras
anvisning 16007/3 (på finska)
- Kontroll av identitetshandlingen för ett hästdjur till slakt, Eviras anvisning
165438/2 (på finska)
- Besiktning av ett levande djur (ante mortem -besiktning) som en del av
köttbesiktningen, Eviras anvisning 16028/1
- Anvisning om bedömningen av kött i samband med köttbesiktningen, Eviras
anvisning 16002/2 (på finska)
- Post mortem -besiktning av svin som hålls som husdjur, Eviras anvisning
16041/1 (på finska)
- Bedömningen av köttet och åtgärder i samband med köttbesiktningen av
fjäderfä, Eviras anvisning LIHA 003/1 (på finska)
- Bedömning av broilerkycklingars välfärd i slakteriet, Eviras anvisning 15624/2
(på finska)
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Uppdateringar av anvisningen
Meningen är att denna anvisning uppdateras då lagstiftningen ändras och också annars
vid behov. Uppdateringarna och ändringarna räknas upp här.
Anvisningen är reviderad fullständigt (delvis också numrering av kapitlen). De största
ändringarna:
- Punkt 4.1 är uppdaterad att motsvara ändringen i primärproduktionsförordningen
(84/2017) som gäller
- Punkt 4.5 (tidigare 4.6) är uppdaterad att motsvara ändringen i
primärproduktionsförordningen (84/2017) och riktlinjer som gäller bokföring över
lämnandet av information från livsmedelskedjan har specificerats
- Innehållet av punkt 4.3 är kombinerad med punkt 4.1
- Innehållet av punkt 7.2 är kombinerad med punkt 7.1
- De direkta citaten ur lagtexten är markerad med färgad bakgrund, beskärt med en
svart kantlinje
Några specificeringar har också gjorts i texten utan att innehållet av anvisningen har
ändrats märkbart.

Eviras anvisning 16005/5/sv

Bilaga 1 En primärproduktionsföretagares anmälan om information från livsmedelskedjan,
modellblankett
1.

Referensnummer (t.ex datering då djuren anländer till slakteriet)

2.

Producentens kontaktuppgifter för lämnandet av respons (även telefonnummer och e-mailadress)

3.

Djurhållningsplatssignum

4.

Slakteriets kontaktuppgifter

5.

Djurslag som ska levereras till slakt

6.

Djurets, djurens eller djurpartiets identifikationsnummer eller identifikation(er)
(nöt, lamm och get: EU-signum / svin: märkningskod / häst: namn och registernummer eller mikrochipsets nummer /
inhägnade vildsvin och andra djur: t.ex uppfödningspartiets nummer och slaktdatumet)

7.

Hälsotillståndet hos djuret eller djurpartiet som ska levereras till slakt och information om produktionen och
djurens hälsotillstånd på gården

och djurens antal

st

Inget att rapportera
Har gården ikraftvarande begränsande bestämmelser som myndigheterna utfärdat:

Ja

Nej

Har gården officiellt erkänts tillämpa kontrollerade uppfödningsförhållanden för svin:

Ja

Nej

På ursprungsgården observerade avvikelser i hälsotillstånd och kondition hos djuret eller djurpartiet som ska
sändas iväg vid den tidpunkt då informationen lämnades:
Sympton
Djurets identifikation
Rör sig dåligt / haltar
Äter dåligt
Tydliga abscesser
Smutsig
Bitna svansar
Ändringar i informationen om produktionen under de
senaste 3 månaderna (t.ex förbrukningen av vatten)
Annat, vad?

Förekomsten av sådana sjukdomar på gården under det senaste året, som kan påverka köttets säkerhet:
Slakteriet känner redan till informationen via systemet _______________________
Todettu tauti
Salmonella
EHECK
Rödsjuka hos svin
Listeriainfektion
Mjältbrand
Annat, vad?

Analysdag

Annan omständighet som kan inverka negativt på säkerheten hos livsmedel som erhålls av djuren som sänds iväg
(informationen anges för det senaste året, t.ex mikrochips / fodret, dricksvattnet eller betena som används för djuren
har kontaminerats / sjukdomsalstrare förekommer på ett primärproduktionsställe hos en annan djurart än den som
ska skickas till slakt eller)
Provtagningsföreläggande inriktat på ett djur eller ett djurparti som går till slakt på grund av en konstaterad eller
misstänkt djursjukdom:
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8.

Karensbelagda läkemedel, karensbelagda foder, karensbelagda medicinfoder eller karensbelagda
behandlingar som under de 30 senaste dagarna getts till djuret eller djurpartiet som ska levereras till slakt,
också uppgifter om de karensbelagda läkemedlen vars karenstid har varit i kraft eller gått ut under de
senaste 30 dagarna. Uppgifter om medicinsk behandling av hästar ska lämnas för en tidsperiod på 6
månader.
Inget att rapportera
Slakteriet känner redan till informationen via systemet ___________________

Djurets eller
djurpartiets
identifikation

9.

Läkemedlets eller
(läkemedels)fodrets
namn och
säljare/tillverkare

Dagar då läkemedlet getts
eller datum då
användningen av
läkemedelsfodret upphört
(datum och klockslag)

Karenstid
(d)

Karenstiden löper ut
(datum och klockslag)

Information och resultat av undersökningarna av prover som tagits av samma djurslag på gården
a) Prover som under de senaste 3 månaderna eller under partiets livstid, om den är kortare än 3 månader, tagits
för konstaterande av sjukdomsalstrare (salmonela, EHECK) i sådana fall, då fynden kan påverka säkerheten hos
livsmedel av animaliskt ursprung:
Inget att rapportera
Sjukdomsalstrare och undersökningsresultat (konstaterats/inte konstaterats):
b)

Prover som under det senaste året tagits i samband med genomförandet av det nationella programmet för tillsyn
över främmande ämnen eller i samband med köttbesiktningen i sådana fall, då ett främmande ämne konstaterats
i undersökningarna i en mängd som överskrider gränsvärdet i jord- och skogsbruksministeriets förordning
1/VLA/2007 om främmande ämnen:
Inget att rapportera
Konstaterat främmande ämne:

10. Köttbesiktningsfynd som under det senaste årets påträffats hos en och samma djurart på
primärproduktionsstället
Inget att rapportera

Slakteriet känner redan till informationen via systemet _______________________

Köttbesiktningsfynd som påträffats hos en och samma djurart på primrärproduktionsstället och som har orsakat flera
kasseringar av hela slaktkroppar eller grossistdelar ur ett och samma slaktparti eller upprepade kasseringar av hela
slaktkroppar eller grossistdelar ur olika slaktpartier:

11. Namnet och kontaktuppgifterna för den veterinär, vars tjänster man vanligen utnyttjar på ursprungsgården
Slakteriet känner redan till informationen via systemet _______________________
Veterinärens namn och kantaktuppgifter:
12. Tillägsinformation som gäller hästar
I hästens identitetshandling har antecknats slaktningsförbud för användning som livsmedel: Ja
Nej
Hästen har fått sådana läkemedel, som får användas endast åt sådana hästar, som inte får slaktas för användning
som livsmedel: Ja
Nej
13. Tilläggsinformation
14. Försäkran, datering och primärproduktionsföretagarens eller djurägarens (den som lämnat anmälan)
underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna lämnats på denna blankett är sanningsenliga.

Datering

Underskrift
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Bilaga 2 En primärproduktionsföretagares anmälan om information från livsmedelskedjan av
fjäderfän, modellblankett
1.

Referensnummer (t.ex datering då djuren anländer till slakteriet)

2.

Producentens kontaktuppgifter för lämnandet av respons (även telefonnummer och e-mailadress)

3.

Djurhållningsplatssignum

4.

Slakteriets kontaktuppgifter

5.

Djurslag som ska levereras till slakt

6.

Fjäderfäts flocksignum (t. ex uppfödningsavdelningens nummer och slaktdatumet)

7.

Fåglarnas ankomstdag till primärproduktionsstället:

8.

Antal av fåglarna som ankommit till primärproduktionsstället:

9.

Fåglarnas ursprung

och djurens antal

st

st

Kläckeriets namn:
10. Fågelpartiets mortalitet under uppfödningsperioden i partiet som ska sändas iväg
Antal:

st

Prosenthalt:

%

11. Hälsotillståndet hos djurpartiet som ska levereras till slakt och information om produktionen och djurens
hälsotillstånd på gården
Inget att rapportera
Har gården ikraftvarande begränsande bestämmelser som myndigheterna utfärdat:

Ja

Nej

På ursprungsgården observerade avvikelser i hälsotillstånd och kondition hos djurpartiet som ska sändas iväg vid
den tidpunkt då informationen lämnades:
Sympton
Djurpartiets identifikation
Smutsig
Ändringar i informationen om produktionen under de
senaste 3 månaderna (t.ex förbrukningen av vatten)
Annat, vad?

Förekomsten av sådana sjukdomar på gården under det senaste året, som kan påverka köttets säkerhet:
Slakteriet känner redan till informationen via systemet _______________________
Todettu tauti
Salmonella
Annat, vad?

Analysdag

Annan omständighet som kan inverka negativt på säkerheten hos livsmedel som erhålls av djuren som sänds iväg
(informationen anges för det senaste året, t.ex fodret, dricksvattnet eller betena som används för djuren har
kontaminerats / sjukdomsalstrare förekommer på ett primärproduktionsställe hos en annan djurart än den som ska
skickas till slakt eller )

Provtagningsföreläggande inriktat på ett djur eller ett djurparti som går till slakt på grund av en konstaterad eller
misstänkt djursjukdom:
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12. Karensbelagda läkemedel, karensbelagda foder, karensbelagda medicinfoder eller karensbelagda
behandlingar som under de 30 senaste dagarna getts till djurpartiet som ska levereras till slakt, också
uppgifter om de karensbelagda läkemedlen vars karenstid har varit i kraft eller gått ut under de senaste 30
dagarna.
Inget att rapportera
Slakteriet känner redan till informationen via systemet ___________________
Djurpartiets
identifikation

Läkemedlets eller
(läkemedels)fodrets
namn och
säljare/tillverkare

Dagar då läkemedlet getts
eller datum då
användningen av
läkemedelsfodret upphört
(datum och klockslag)

Karenstid
(d)

Karenstiden löper ut
(datum och klockslag)

13. För sådana fåglars del, som omfattas av salmonellakontrollprogrammet, den kommunala veterinärens eller
tillsynsveterinärens senaste kontrollbesök och resultatet av det senaste provet som före slakt tagits för
undersökning med tanke på salmonella:
senaste kontrollbesöket, datum och resultat:
det senaste salmonellaprovets som tagits före slakt datum och analysresultat:
14. Information och resultat av undersökningarna av prover som tagits av samma djurslag på gården
c) Prover som under de senaste 3 månaderna eller under partiets livstid om den är kortare än tre månader tagits
för konstaterande av sjukdomsalstrare (salmonella, EHECK) i sådana fall, då fynden kan påverka säkerheten
hos livsmedel av animaliskt ursprung:
Inget att rapportera
Sjukdomsalstrare och undersökningsresultat (konstaterats/inte konstaterats):
d)

Prover som under det senaste året tagits i samband med genomförandet av det nationella programmet för tillsyn
över främmande ämnen eller i samband med köttbesiktningen i sådana fall, då ett främmande ämne konstaterats
i undersökningarna i en mängd som överskrider gränsvärdet i jord- och skogsbruksministeriets förordning
1/VLA/2007 om främmande ämnen:
Inget att rapportera
Konstaterat främmande ämne:

15. Köttbesiktningsfynd som
primärproduktionsstället
Inget att rapportera

under

det

senaste

årets

påträffats

hos

en

och

samma

djurart

på

Slakteriet känner redan till informationen via systemet ___________________

Köttbesiktningsfynd som påträffats hos en och samma djurart på primrärproduktionsstället och som har orsakat flera
kasseringar av hela slaktkroppar eller grossistdelar ur ett och samma slaktparti eller upprepade kasseringar av hela
slaktkroppar eller grossistdelar ur olika slaktpartier:

16. Namnet och kontaktuppgifterna för den veterinär, vars tjänster man vanligen utnyttjar på ursprungsgården
Slakteriet känner redan till informationen via systemet ___________________________
Veterinärens namn och kontaktuppgifter:
17. Tilläggsinformation
18. Försäkran, datering och primärproduktionsföretagarens eller djurägarens (den som lämnat anmälan)
underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna lämnats på denna blankett är sanningsenliga.

Datering

Underskrift

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
www.evira.fi

