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Hälsomärkning, styckning och skärning av svinkroppar innan 
resultaten av trikinundersökningar är klara 

 
Svinkroppar kan, om myndigheten som övervakar anläggningen godkänner 
förfarandet, förses med hälsomärken och även levereras till styckning innan 
resultaten av trikinundersökningar är klara.  
 
Kroppar av svin kan förses med hälsomärkning och köttet styckas antingen i en 
styckningsanläggning i slakteriet eller i en annan styckningsanläggning, om 
myndigheten som övervakar slakteriet, alternativt det lilla slakteriet, officiellt har 
godkänt förfarandet. Förutsättningarna under vilka svinkroppar kan förses med 
hälsomärken, styckas och skäras regleras av kommissionens förordning (EG) Nr 
2075/2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner 
i kött och av kommissionens förordning (EG) Nr 1665/2006 om ändring av förordning 
(EG) nr 2075/2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll 
av trikiner i kött samt av 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. 
 
  

1 Applicering av hälsomärken på svinkroppar och styckning av kropparna i slakterier innan 
resultaten av trikinundersökningarna är klara 

 
 
Om företagaren önskar att svinkropparna ska förses med hälsomärken innan 
resultaten av trikinundersökningarna är klara, skall förfarandet vara godkänt av 
anläggningens övervakare. Godkännandet skall även föreliggas för att kropparna ska 
kunna styckas i slakteriet till högst tre delar av respektive kroppshalva.  
 
Förordningen 2075/2005/EG förutsätter att myndigheten har godkänt förfarandet. För 
att få förfarandet godkänt, skall företagaren beskriva det i detalj i egenkontrollplanen. 
Verksamheten ifråga är en väsentlig förändring i planen för egenkontroll. När beslutet 
om godkännandet har givits, kan man börja tillämpa förfarandet vid anläggningen. 
  
 
Företagaren skall medan trikinundersökningen pågår garantera köttets spårbarhet. 
Anläggningens egenkontrollplan skall beskriva hur kropparna för vilka 
undersökningen pågår kan identifieras och hålls åtskilda från övriga kroppar. Om 
resultatet av trikinundersökningen av ett gemensamt prov är positivt eller osäkert, 
skall man för att fastställa svinet som är infekterat kunna fortsätta undersökningen 
med att av varje svin ta nya muskelprov på 20g av musklerna som definieras i 
förordningen 2075/2005/EG. 
 
 
För att hälsomärket skall kunna appliceras på kropparna redan innan resultatet av 
respektive trikinundersökning är klar, skall myndigheten som övervakar anläggningen 
vara övertygad om att köttet av djuret ifråga släpps ut på marknaden först efter att 
man har fått resultaten och de är tillfredsställande, dvs. att trikiner inte har 
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konstaterats (854/2004/EG bilaga I, avsnitt 1, III kapitlet, punkt 2 samt 2075/2005/EG 
artikel 2 punkt 2, och artikel 4 punkt 3, samt ändringen 1665/2006/EG).  
 
 

2 Styckning av svinkroppar innan resultaten av trikinundersökningarna är klara 
 
 

Om företagaren önskar att kropparna ska kunna styckas i en styckningsanläggning i 
samband med slakteriet eller levereras till en annan styckningsanläggning för 
styckning innan resultaten av trikinundersökningen är klara, skall man inhämta ett 
godkännande för verksamheten av anläggningens övervakare.  
 
 
Förordningen 2075/2005/EG förutsätter att myndigheten har godkänt förfarandet. För 
att få förfarandet godkänt, skall företagaren beskriva det i detalj i egenkontrollplanen. 
Verksamheten ifråga är en väsentlig förändring i planen för egenkontroll. När beslutet 
om godkännandet har givits, kan man börja tillämpa förfarandet vid anläggningen. 
 
 
Tillsynsmyndigheten för den mottagande anläggningen (styckningsanläggningen) 
skall även godkänna förfarandet och övervaka det. Verksamheten skall även 
beskrivas i den mottagande anläggningens egenkontrollplan. Övervakaren av 
slakteriet skall försäkra sig om att övervakaren av styckningsanläggningen har 
godkänt hanteringen av kropparna ifråga i styckningsanläggningen, innan dit 
levereras svinkroppar för vilka resultatet av trikinundersökningen inte är klart.  
 
 
Företagaren skall garantera köttets spårbarhet medan undersökningen pågår och i 
egenkontrollplanen beskriva hur kropparna, kroppsdelarna och styckat kött från 
kropparna för vilka trikinundersökningen pågår har märkts och hålls åtskilda från 
övriga kroppar, kroppsdelar och styckat kött i produktionens olika skeden. Om 
resultatet av trikinundersökningen av ett gemensamt prov är positivt eller osäkert, 
skall man för att fastställa svinet som är infekterat kunna fortsätta undersökningen 
med att av varje svin ta nya muskelprover på 20g av musklerna som definieras i 
förordningen 2075/2005/EG. Egenkontrollplanen skall beskriva åtgärderna för 
spårning och förkastande av det eventuella kött respektive övriga kroppsdelar som 
vid en trikinundersökning har konstaterats ge positiva resultat. När 
besiktningsveterinären som ansvarar för köttkontrollen får resultaten av 
trikinundersökningen från laboratoriet, skall veterinären ifråga leverera resultaten 
skriftligen och specificerade per kropp till företagaren för styckningsanläggningen och 
denne till kännedom.  
 
 
Förutsättningarna (2075/2005/EG) för det ovan beskrivna förfarandet är att 
  

1. en behörig myndighet har tillsyn över förfarandet, 
2. högst en styckningsanläggning står som destination för kroppen respektive 

delarna av kroppen, 
3. styckningsanläggningen ligger inom området för en medlemsstat, och att 
4. alla delar av kroppen anmäls som odugliga för livsmedel om resultatet från 

undersökningen av trikinprovet är positivt.  



  Sida/sidor 3 / 3 
Utarbetad av Leena Oivanen Anvisning/version 16008/1/sv 

 

Godkänd av Auli Vaarala Tagen i bruk 13.2.2009 

Hygienenheten 
Hälsomärkning, styckning och skärning av svinkroppar innan resultaten av trikinundersökningar är 
klara 
 
 

  
 

 
 
För att hälsomärket skall kunna appliceras på kropparna redan innan resultatet av 
respektive trikinundersökning är klart, skall myndigheten som övervakar 
anläggningen vara övertygad om att köttet av djuret ifråga släpps ut på marknaden 
först efter att man har fått resultaten och de är tillfredsställande, dvs. att trikiner inte 
har konstaterats (854/2004/EG bilaga I, avsnitt 1, III kapitlet, punkt 2 samt 
2075/2005/EG artikel 2 punkt 2, och artikel 4 punkt 3, samt ändringen 
1665/2006/EG).  
 
 
I praktiken kan styckningen av kroppar innan resultaten av trikinundersökningen är 
klara endast tillämpas vid verksamhet i tämligen liten skala, eftersom svinkropparna 
även efter styckningen ännu skall kunna spåras individuellt. Företagaren skall 
garantera fullständig spårbarhet av varje enskild kropp. 
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