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Dokumentationsmall
Övernattande
KRAV-certifierade
slaktdjur
Detta är en dokumentationsmall för er som övernattar KRAV-certifierade djur. Mallen är tänkt
som ett hjälpmedel för att dokumentera och redovisa nödvändig information om 
KRAV-certifierade djur som övernattar vid ert slakteri. Mallen är frivillig att använda.
Mallen omfattar den information om övernattande KRAV-certifierade djur som ni behöver redogöra för vid en
revison. Ni kan läsa reglerna i sin helhet i kapitel 10 Slaktregler.
Har ni förbättringsförslag eller andra synpunkter om dokumentationsmallen så kontakta oss gärna på
regler@krav.se.

ATT TÄNKA PÅ VID ÖVERNATTNING AV KRAV-CERTIFIERADE DJUR:
Övernattande idisslare (10.3.4)
KRAV-certifierade djur ska i normalfallet slaktas samma dag som de anländer till slakteriet. Av
logistik- och djurvälfärdsskäl är det dock inte alltid fullt möjligt. Därför får slakterier övernatta
maximalt 30 procent av de KRAV-certifierade idisslarna. Hit räknas nötkreatur, får och getter.
Beräkning av andelen övernattande djur (10.5.2)
Andelen övernattande djur beräknas på individnivå av det totala antalet KRAV-certifierade idisslare
som slakteriet slaktar per kalenderår. Vill ni av tradition räkna nötkreatur och får/getter var för sig så
går det bra. Det maximalt tillåtna antalet djur blir detsamma oavsett räknesätt. Andelen övernattande
djur ska kunna redovisas vid en revision.
Enskild övernattning (10.5.5)
Om det av djurvälfärdsmässiga skäl är nödvändigt att separera ett djur från sin grupp, ska djuret
i första hand övernatta ensamt i gruppbox och som sista alternativ övernatta i endjursbox, såsom
Uddevallasystem. Djurvälfärdsskäl kan vara att djuren stressar eller utgör en skaderisk för varandra.
Ni ska dokumentera skäl till separationen och kunna redogöra för era rutiner och bedömningsgrunder
vid en revison.
Undantag för djur som körs av djurägaren själv (10.5.6)
För att underlätta för mindre slakterier och producenter tillåter KRAV att djur som körs av djurhållaren
själv undantas från regeln om 30% övernattande idisslare. Djur som körs av djurägaren räknas inte till
andelen övernattande djur och behöver därmed inte dokumenteras.
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ÖVERNATTANDE KRAV-CERTIFIERADE DJUR
Datum

Tid för
uppstallning

Antal
djur

Övernattningskod

Anmärkning/kommentar

Övernattningskod:
1) Idisslare som övernattar i etablerad grupp
2) Idisslare som övernattar ensamt (skäl till detta ska motiveras i anmärkningsfältet)
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