
 
 
 
 
 
Ifyllningsanvisningar för blanketten avseende köttbesiktningsbeslut 
 
Den berörda parten i ett köttbesiktningsbeslut kan beroende på fallet vara exempelvis en 
livsmedelsföretagare som driver slakteriverksamhet, aktör i primärproduktion, (producent, 
djurägare) eller en som ansvarar för slakttransporter. I regel är den berörda parten en 
slakteriföretagare som ställer upp djuren för besiktningsveterinären till besiktning. 
 
I punkten ”Uppgifter om djurets identifikation” anges EU-identifikationen för nöt, får eller getter, 
identifikationsdata för svin och identifikationsdata för fjäderfä eller hästar, eller annan liknande 
uppgift, med hjälp av vilken ett levande djur identifieras. Om djuret som besiktigas inte har en 
individuell identifikation (exempelvis fjäderfä eller svin), kan uppgifterna om djuren hos vilka man 
inte gör fynd under köttbesiktningen anges på samma rad. 
 
I punkten ”Slaktningsidentifikation” anges vid behov identifikationen med vilken slaktkroppen och 
slaktbiprodukter kan identifieras hos slakteriet. Punkten borde ifyllas i fall då objektet för 
besiktningen har omfattat flera djur med samma identifikation, hos vilka man har gjort 
köttbesiktningsfynd och beslutet varierar för olika djur. 
 
I punkten ”Fynd vid köttbesiktning” specificeras sjukdomen eller sjukdomarna eller felet eller felen 
som beslutet grundar sig på, så att man kan finna en grund i lagstiftning för beslutet. Se även 
Eviras anvisningar LIHA 002/1 om bedömning av kött och åtgärder i samband med besiktning av 
rött kött, samt LIHA 003/1 om bedömning av kött och åtgärder i samband med besiktning av 
fjäderfäkött. 
 
Mängden kött som är föremål för beslutet kan beroende på fallet anges antingen styckevis eller i 
kilogram. Delkassering borde dock alltid anges i kilogram. Även för andra beslut gällande nöt, 
hästar, svin, får, getter och inhägnat och frilevande vilt borde mängden kött anges i kilogram. 
 
I punkten ”Slaktropp / Villkorligt godkänd” anges även på vilka villkor en slaktkropp har godkänts 
(upphettning, frysning, industri). 
 
I punkten ”Slaktbiprodukter” antecknas beslutet om köttbesiktningen av djurets övriga delar. I 
punkten ska även anges om slaktbiprodukter har godkänts (vid behov, vilka), godkänts villkorligt 
eller kasserats. För ett villkorligt godkännande anges även på vilka villkor djurets slaktbiprodukter 
har godkänts (upphettning, frysning, industri). 
 
I punkten ”Andra motiveringar för beslutet” anges andra motiveringar för beslutet än de som 
framgår ur tabelldelen. I punkten anges exempelvis prover som har tagits vid köttbesiktningen och 
resultaten av dessa. 
 
I punkten ”Annan norm som tillämpas” kan man vid behov lägga in ett annat regelverk som 
eventuellt har tillämpats. 
 
I punkten ”Bilagor” anges även andra eventuella bilagor. 


