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Mindre ändringar 
kap 5 i 2021 
utgåva



Gemensamma 
regler avsnitt 
5.1

➢ 5.1.9.7 förlängt undantag 
konventionellt proteinfoder (även på 
resp regel i gris och fjäderfäavsnitt)

➢ 5.1.12.1 minimera transporttider 

➢ 5.1.12.3 dokumentation inför slakt 
(återkommer)



➢ Tabeller uppdaterade nöt, gris

➢ 5.2.2.1 inköp av djur för uppfödning 
till slakt (inkl ungdjur ej endast kalvar)

➢ 5.5.4.3 undantag fler än 18000 höns 
per byggnad löper ut

➢ Regel 5.5.2.1, ändrad regel om att 
inköp av unghöns till 
värphönsproduktion ska komma från 
ekologisk uppfödning enligt Statens 
jordbruksverks föreskrifter om 
ekologisk produktion (SJVFS 
2015:29). 



Översyn av KRAVs 
regler för slakt

Fokus övernattning av djur



REGELPROCESSEN



Regelöversyn 
övernattning på 
slakteri

Undantag för slakterier certifierade innan 
2014 löper ut vid årsskiftet

Vägval; behålla målsättning eller utöka?

Ej entydigt forskningsläge

Omarbetat (kompromiss) förslag efter
remiss

Flertalet andra regler i kap 10 har setts 
över och ändrats



Nya regler 
2021

Ca 20 regler i kapitlet 
berörs

Primärt vad gäller 
övernattning

Checklistor/hjälpmedel



Ny regel kap 5

Nytt för djurägare

Regel 5.1.12.3 Dokumentation och 
information inför slakt 

• När du skickar djur för slakt ska du 
se till att slakteriet får den information 
som krävs enligt regel 10.2.3, 10.3.4, 
och 10.5.3. (K)

Om djuren inte får övernattas enligt 
reglerna ovan ska du se till att slakteriet 
får den informationen i god tid inför 
slakt.



Sammanfattning nya 
övernattningsregler

• Max 30% övernattning årsbasis

• Skärpning vilka djur som inte får 
övernatta

• Grundkrav för övernattning

• Skärpning och förtydligande 
uddevalla/ensambox

• Skärpning och förtydligande 
djurägare levererar själv (30% gäller 
ej)

• Verifiering från djurägaren

• Koppla checklistor/hjälpmedel



Sammanfattning 
övriga ändrade 
regler

• Hård drivning genererar större 
avvikelse

• Nya definitioner kopplat till reglerna 

• DoA och vingskador ska registreras 
och vidta åtgärder vid behov

• Drivning i drivränna utgår

• Förtydligande kring dokumentation

• På- och avlastning

• Halkfria underlag

• Avblodningskontroll (tider)



Varför dessa 
regler?

Försiktighetsprincipen djurvälfärd

Ökad tydlighet vilka djur som får 
övernatta och under vilka 
förutsättningar

Flexibilitet

Bedömning totalt sett mindre 
övernattning



Hjälpmedel och 
checklistor tas 
fram under hösten

Tar gärna emot synpunkter från er!

Fortsatt förankring samt kalibrering under 2021

Publicerade här https://www.krav.se/regler/kommande-
regler/#laddaner

Carin.bolander@krav.se

Tfn 073-075 69 21



Utkast på 
djurägarförsä
kran (frivillig)


