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Tidigt samråd: synpunkter på Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS
2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, Dnr 5.2.16-15390/2018
Övergripande synpunkter
Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) välkomnar möjligheten till tidigt samråd beträffande
SJVs föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur. Vi
lämnar här förslag på mindre ändringar/rättelser/förtydliganden av den nuvarande
föreskriften, men önskar också vara med i de kommande muntliga samrådsmötena i
specifika frågor som aviseras i Jordbruksverkets inbjudan (2018-11-06).
Detaljändringar
Följande punkter i den nuvarande föreskriften önskar vi rättade/ändrade. Ändringarna är
markerade med gul överstrykning:
2 Kap, 1 §. Personer som hanterar djur i samband med slakt för privat konsumtion i hemmet
eller för slakt av fjäderfä, kaniner och harar som slaktas för direkta leveranser av små
kvantiteter kött från producenten till slutkonsument eller annan avlivning ska ha
dokumenterat goda kunskaper om djurskydd och tillräckliga kunskaper för att följa
bestämmelserna i dessa föreskrifter. De ska även ha kunskaper och färdigheter i praktisk
djurhantering.
3 Kap, 1 §. Standardrutiner ska finnas lätt tillgängliga på slakteriet liksom dokumentation att
personalen har tagit del av dem.
3 Kap, 6 §. Utöver vad som framgår av förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid
tidpunkten för avlivning får inte heller fjäderfä, kaniner och harar som slaktas för direkta
leveranser av små kvantiteter kött från producenten till slutkonsument utsättas för slag eller
sparkar. De får inte lyftas i hud, päls, fjädrar, huvud, öron, ben, vingar eller svans. De får inte
heller hanteras på annat sätt som kan orsaka smärta eller lidande.
9 Kap, 26-28 §. SDF anser att koldioxidbedövning ska vara helt förbjuden för djurslaget fisk,
såsom den är i Norge. Slutligen borde bedövning och avlivning i samband med slakt av fisk
vara föremål för offentlig kontroll, på samma sätt som vid annan slakt.
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