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GILTIGT KRAV-CERTIFIKAT (10.3.4)

 UPPGIFT OM DJUR MED AVVIKANDE CERTIFIERINGSSTATUS (10.3.4)

Slakteriet måste informeras om djur som är under omställning, under läkemedelskarens eller av annan 
anledning inte får märkas som KRAV. 

UPPGIFT OM DJUR SOM INTE FÅR ÖVERNATTA (10.5.3)

Slakterier får under vissa förutsättningar övernatta KRAV-certifierade djur. Det gäller dock aldrig 

• djur som levereras ensamt från gården (undantag för djur som levereras av djurägaren,
10.5.6)

• grisar (undantag för djur som levereras av djurägaren, 10.5.6)

• högmjölkande idisslare (definition)

• ej avvanda djur i mjölkperioden (kalv 3 mån, lamm/killing 2 mån)

• moderdjur eller avkomma som avskilts för mindre än två dygn sedan

• djur som inte är vana vid stallning och/eller hantering.

 INTYGANDE ATT DJUREN TILLHÖR EN ETABLERAD DJURGRUPP (5.1.12.2 och 10.2.3)

För att minska risken att djuren oroar varandra ska djuren tillhöra en etablerad grupp. Det är 
djurägarens ansvar att sätta samman grupper i god tid innan transport till slakteriet och intyga detta 
till slakteriet. 

     Om dokumentation saknas eller är ofullständig får slakteriet inte ta emot djuren som KRAV-certifierade. 

Nedan ges två förslag på hur ni kan bekräfta djurens certifieringsstatus vid intransport. Använd mallarna rakt 
av eller ta inspiration från dem till er egen befintliga djurägarförsäkran.

1.  Djurägarförsäkran för KRAV-certifierade djur motsvarar en transportsedel

2.  Djurägarintyg för KRAV-certifierade djur kan fungera som ett komplement att lägga till en redan befintlig
transportsedel.

Dokumentationsmall
KRAV-certifierade slaktdjur

Detta är en checklista som ni kan använda när KRAV-certifierade djur överlämnas till slakt. 
Listan är tänkt som ett hjälpmedel och omfattar den dokumentation som djurägare behöver 
bekräfta. Dokumentationen ska följa med djuren till slakteriet och är nödvändig för att 
slakteriet ska få ta emot djuren som KRAV-certifierade. Checklistan är frivillig att använda.  

Du kan läsa reglerna om dokumentationskrav i sin helhet i kapitel 5 Djurhållning (5.1.12.2, 5.1.12.3) och 
kapitel 10 Slakt (10.2.3, 10.3.4, 10.5.3).  

Har ni förbättringsförslag eller andra synpunkter om dokumentationsmallen så kontakta oss gärna på   
regler@krav.se. 

DOKUMENTATION OM KRAV-CERTIFIERADE DJUR
När djuren kommer till slakteriet ska det finnas följande information om de   
KRAV-certifierade djuren: 
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Fortsättning på nästa sida

DJURÄGARFÖRSÄKRAN

Djurägare Telefonnummer

Adress

E-post

Person-/Organisationsnummer Djurägarens SE-nummer

Bankgiro/Plusgiro/Kontonummer (inkl. Clearing nr.)

Slakteriets information

Djurslag SE-nr./Djur ID Ålder Återtag Avsalu Skinn- 
återtag

Anmärkning
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DJURÄGARFÖRSÄKRAN

Härmed försäkrar jag att ovan 
levererade slaktdjur:

• enligt min bedömning är friska

• inte befinner sig under karenstid för
läkemedelsbehandling

• inte kommer från en besättning som är
spärrad på grund av salmonella eller annan
sjukdom

• är födda och uppfödda i Sverige och är
märkta i enlighet med Jordbruksverkets
föreskrifter

Härmed försäkrar jag att ovan 
levererade slaktdjur kommer från 
en KRAV-certifierad besättning, och i 
förekommande fall tillhör en etablerad 
djurgrupp. 

Djur som möter någon av nedanstående 
kategorier har specificerats i anmärkningsfältet: 

1) djur med ej godkänd certifieringsstatus (t ex
står under omställning, läkemedelskarens eller av
annan orsak inte får marknadsföras som KRAV-
certifierad)

2) djur som levereras ensamt från gården

3) högmjölkande idisslare

4) ej avvanda djur i mjölkperioden

5) moderdjur eller avkomma som avskilts för
mindre än två dygn sedan

6) djur som inte är vana vid stallning och/eller
hantering.

Punkt 2-6 avser djur som inte får 
övernattas på slakteriet.

Djurägarens underskrift

Datum Datum

Djurägarens underskrift
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DJURÄGARINTYG - KRAV-CERTIFIERADE SLAKTDJUR

Djurägare

Person-/Organisationsnummer

KRAV-nummer SE-nummer

Härmed försäkrar jag att levererade slaktdjur:

• kommer från en KRAV-certifierad besättning

• tillhör en etablerad djurgrupp (gäller ej djur som levereras ensamt)

• har markerats i tabellen nedan om de inte har godkänd certifieringsstatus (gäller djur som är
under omställning, läkemedelskarens eller av annan anledning inte får marknadsföras som KRAV-
certifierade)

• har specificerats med aktuell anmärkningskod i tabellen nedan om de inte får övernatta enligt regel
10.5.3.

Djurslag SE-nr./Djur ID

Godkänd Ej godkänd

Anmärkningskod

Anmärkningskod:
1) djur som levereras ensamt från gården
2) högmjölkande idisslare
3) ej avvanda djur i mjölkperioden
4) moderdjur eller avkomma som avskilts för mindre än två dygn sedan
5) djur som inte är vana vid stallning och/eller hantering

Certifieringsstatus

Djurägarens underskrift Ort och datum
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