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Förord 
Det personliga intresset som vi båda har för en god djurvälfärd är det som låg till 
grund för det valda ämnet. Vi delar båda uppfattningen om att 
levandedjurbesiktningen innan slakt är oerhört viktig i fråga om att upptäcka 
eventuella brister i djurhållning, transport samt hanteringen av djuren som annars 
hade gått obemärkta förbi. Det låg därför i vårt intresse att undersöka situationen vid 
slakterier närmre och utreda effektiviteten av den kontroll som finns idag för att 
öppna upp för möjligheten att upprätthålla samt förbättra djurvälfärden för våra 
produktionsdjur. 
 
Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till de djurskyddshandläggare på 
Länsstyrelsen i Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg samt de officiella veterinärer 
i södra Götaland som tog sig tid att delta i vårt frågeformulär. Ett extra stort tack till 
vår kontaktperson Åsa Lundin på Livsmedelsverket för all den hjälp och expertis du 
bistått med under studiens gång.  
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Marie Mattsson och vår externa handledare 
Helena Kummel för ert engagemang.  
 
 
 
Disa Edgren & Sandra Hallberg 
9 maj 2016 
 
	

	

	

	

	

	

	

	



	

Ordlista  
Ante-mortem – Latin för före döden 
 
Elpåfösare - Hjälpmedel vid drivning av svin och nötkreatur i form av en elektrisk 

pådrivare försedd med avrundade stift  
 
Fläkt – Avser djur som enligt en underrättelse definieras som att ”båda bakbenen 

glidit utåt åt var sitt håll i sidled”. Grisen har på så sätt ”sträckt sig” och kan inte 
hålla ihop bakbenen stående 

Gröna näringen – ”Företag inom gröna näringar är företag som har jord, skog, 
trädgård eller landsbygdens miljö̈ som grundläggande resurser. ”(Tillväxtverket, 
2010, s. 1) 

Nödavlivning – ”Avlivning av djur som är skadade eller har en sjukdom som orsakar 
svår smärta eller svårt lidande och där det inte finns någon annan praktisk möjlighet 
att lindra denna smärta eller detta lidande.” (EG/1099/2009, s 7) 

       
Post-mortem – Latin för efter döden 
 
Produktionsdjur – ”Alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och 

används för framställning av livsmedel, ull, päls, fjädrar, hudar och skinn eller andra 
produkter som fås från djur eller för annat ändamål inom jordbruket, samt hästdjur.” 
(EG/1069/2009, s. 11) 

 
PSE – Står för Pale, Soft & Exudative och är ett kvalitetsfel hos kött som kan 

härledas från djur som utsatts för stress 
 
Respondent - Deltagare som ingått i en undersökning 
 
SLV – Står för Sveriges Livsmedelsverk. I detta arbete står förkortningen för de 
officiella veterinärer som deltagit i frågeformuläret 
       
Sällskapsdjur – ”Djur av sådana arter som, utan att användas som livsmedel, i 

normala fall hålls och föds upp av människor i annat syfte än användning som 
produktionsdjur.” (EG/1069/2009, s. 11) 

     
OV (officiell veterinär) - Den veterinär som är särskilt förordnad av 

Livsmedelsverket att utföra kontroll av djurskydd och livsmedelssäkerhet vid slakt.  
 
Underrättelser om djurskydd – Den vidarerapportering som den officiella 

veterinären skickar till länsstyrelsen vid misstänkta brister i samband slakt 
 
Zoonoser - Sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor, antingen via  

direktkontakt eller intag av kontaminerade livsmedel 
	

	

	



	

Sammanfattning 
Sverige anses i många avseende vara ett föregångsland när det kommer till djurskydd 
och djurvälfärd. En betydelsefull del av den svenska djurskyddskontrollen utgörs av s.k. 
officiella veterinärer vilka är speciellt förordnade av Livsmedelsverket att kontrollera 
livsmedelshygien så väl som djurhälsa och djurskydd ute på våra svenska slakterier. Alla 
våra produktionsdjur som är ämnade att bli livsmedel har sin sista anhalt vid ett slakteri, 
vilket gör de officiella veterinärernas och assistenternas roll mycket betydelsefull.   
Under vintern 2013 slog media larm om att avvikelser som uppmärksammats i samband 
med slakttransporter inte alltid rapporterades vidare till länsstyrelsen i den utsträckning 
de borde. Året därefter infördes en nyordning från Livsmedelsverkets sida och idag 
följer de officiella veterinärer nya riktlinjer gällande hur denna vidarerapportering ska gå 
till. För att bristerna som uppdagats vid slakt ska följas upp och utredas är det viktigt att 
informationen når länsstyrelsen för vidare handläggning. De officiella veterinärerna ska 
därför, enligt de nya riktlinjerna, meddela länsstyrelsen om alla uppmärksammade 
brister i djurskyddet vid slakt genom en “underrättelse om djurskydd”. Ett gott 
samarbete mellan länsstyrelsen och Livsmedelsverket är därmed väsentligt för att 
avvikelser i djurhållningen inte ska gå obemärkta förbi. 
Syftet med denna studie var dels att beskriva hur samarbetet mellan Livsmedelsverket 
och länsstyrelsen fungerar i Skåne, Halland, Blekinge samt Kronoberg och vilken 
inverkan det har på djurskyddet vid slakt. Den andra delen av studien berör hur 
djurvälfärden vid slakt ser ut utifrån vilka avvikelser som uppdagats under 2015 och 
underrättats till länsstyrelsen i respektive län.  
Undersökningen genomfördes med en kvalitativ metod och inleddes med att samtliga 
underrättelser om djurskydd som upprättats under 2015 i fyra angränsade län i södra 
Sverige begärdes ut från Livsmedelsverket.  
För att få svar på hur samarbetet mellan Livsmedelsverket och länsstyrelsen fungerar 
skickades två frågeformulär ut till sakkunnig personal inom området; ett till 
Livsmedelsverkets officiella veterinärer i södra Götaland och ett till verksamma 
djurskyddshandläggare i de berörda länen som ansvarar för handläggning och 
uppföljning av inkomna djurskyddsärenden vid slakt.  
De befintliga rutinerna och riktlinjer som följs i dagsläget har lett till en ökad 
arbetsbelastning för båda parter och under 2015 inkom sammanlagt 506 underrättelser 
till Länsstyrelsen i Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg. Trots att arbetsbördan har 
ökat anser både länsstyrelsen och Livsmedelsverket i södra Sverige att samarbetet och 
kommunikationen mellan parterna har förbättrats sedan nyordningen infördes. Vid 
jämförelse mellan antalet slaktade djur 2014 och andelen djur som noterats med 
avvikelser 2015 i de fyra länen erhölls en procentuell siffra på den totala andelen djur 
som noterats med avvikelser vid slakt. Resultatet blev 0,03 % för får/lamm, 0,12 % för 
slaktsvin och suggor och 0,01 % för nötkreatur. Resultatet indikerar på en god 
djurvälfärd vid slakt hos våra produktionsdjur i södra Sverige. För att få djupgående 
kunskaper om effektiviteten i länsstyrelsens och Livsmedelsverkets samarbete bör även 
djurhållares och transportörers upplevelser tas i beaktande i framtida studier.   
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Abstract  
Official veterinarians (OVs), employed by the National Food Administration of Sweden, 
are responsible for the monitoring of animal welfare as well as food hygiene procedures 
in the country´s slaughterhouses. In 2014, the National Food Administration of Sweden 
introduced new policy guidelines to ensure that the OVs report all deviations to the 
County Administrative Boards of Sweden, which are responsible for welfare inspections 
in Sweden. Therefore, it is important that the OVs notify the administrative boards if 
they have any suspicions regarding animal neglect.  
The overall aim of this study is to investigate the cooperation between the County 
Administrative Boards of Sweden and the National Food Administration of Sweden, and 
to find out how this collaboration impacts animal welfare. In addition to this, its second 
aim is to explore the current state of animal welfare in slaughterhouses in southern 
Sweden. This study is based on a qualitative research method, which combines 
questioners with the analysis of publicly available documents. Furthermore, this study 
shows that although the new guidelines have resulted in heavier workloads, both parties 
are satisfied with the arrangement and agree that the new procedures have led to an 
improvement of animal welfare.  
In 2015, OVs in Skåne, Blekinge, Halland and Kronoberg submitted 506 cases of 
suspected animal cruelty taken place in these counties to the County Administrative 
Boards of Sweden. After comparison of the total number of reports from 2015 and the 
overall animals slaughtered in the counties in 2014, this study highlights that 0,03 % of 
all lambs, 0,12 % of all swine and 0,01 % of all cattle were reported with deviations 
during slaughter. Therefore, this study concludes that animal welfare in slaughterhouses 
can be considered to be of a high standard.  
 
 
Keywords: Animal welfare, slaughter, official veterinarians, the National Food 
Administration of Sweden, the County Administrative Board, 	
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1. Inledning 
Under år 2015 slaktades totalt 514 500 ton nötkreatur, svin, fjäderfä och får i Sverige 
(Jordbruksverket, 2015) och den totala konsumtionen av kött fastställdes av 
Jordbruksverket under 2015 till 87,3 kg per person (Jordbruksverket, 2016a).  
Den största andelen kött som konsumeras i Sverige kommer från våra svenska gårdar 
som har hand om våra så kallade produktionsdjur, vilket delvis innefattar de djur som 
föds upp för att bli livsmedel (Jordbruksverket, 2016b). Det etiska ställningstagandet 
som följer av att hålla produktionsdjur är en fråga som väckts allt mer hos Sveriges, 
såväl som världens invånare. För att skydda våra produktionsdjur finns det idag 
gemensamma EU-bestämmelser, i form av direktiv och förordningar, som varje 
medlemsland är skyldiga att implementera i den egna nationella lagstiftningen. Utöver 
de gemensamma bestämmelserna har vi även vår nationella lagstiftning som på många 
sätt är unik för Sverige. 
I vårt land är det Jordbruksverket, länsstyrelsen och Livsmedelsverket som har i uppdrag 
att arbeta med djurskyddet. Jordbruksverket är den centrala förvaltningsmyndigheten 
som meddelar föreskrifter och allmänna råd gällande djurskydd, men det är länsstyrelsen 
som är den offentliga kontrollmyndigheten som har det huvudsakliga ansvaret att 
kontrollera så att djurskyddslagstiftningen följs. Enligt EU-förordningen (EG) 854/2004 
gällande slakterier för tamboskap och fjäderfä ska det bland annat vid varje slakteri 
finnas en statligt anställd person som ska kontrollera livsmedelssäkerheten, smittskyddet 
samt djurskyddet (Axelsson & Berg 2010). I Sverige utförs dessa kontroller av så 
kallade officiella veterinärer (härefter benämnda OV) och assistenter som alla är särskilt 
förordnade av Livsmedelsverket. Deras arbetsuppgifter innefattar bland annat 
levandedjursbesiktning (där varje djurs hälsotillstånd kontrolleras), hantering och 
drivning av djuren, uppstallning, kontroll av inkommande transportfordon m.m. 
(Axelsson & Berg 2010).  
OVs plikt att kontrollera och säkerhetsställa djurens välbefinnande innebär att de kan 
förbjuda slakt och besluta om omedelbar avlivning, med stöd av 32a§ 
djurskyddsförordningen (härefter benämnd DF), om det så krävs för att skydda djuret 
mot onödigt lidande. Beroende på varje enskild situation kan de djur som avlivats innan 
dess att de slaktats på vanligt sätt antingen komma att anses otjänliga som livsmedel, 
t.ex. vid infektioner, sjukdomar och dylikt, eller bli en del av livsmedelskedjan i vanlig 
ordning.  
Målet med köttproduktionen är att djuren ska användas som livsmedel åt människan och 
för att det ska vara möjligt måste djuren slaktas vid ett godkänt slakteri. Våra 
produktionsdjur som är ämnade för att bli livsmedel har alltså sin sista anhalt vid 
slakteriet, vilket innebär att själva besiktningen av djuren kan medföra viktiga 
upptäckter av brister i djurhållningen som annars hade gått obemärkta förbi. Bristerna 
behöver därmed inte enbart vara anknutna till själva slakteriet utan kan även härledas till 
produktionsgården eller i anslutning till transporten. En studie gjord av Luukkanen et al. 
(2015) visade att OV själva ansåg att ante mortem kontrollen, d.v.s. besiktning innan 
slakt, av djuren var den absolut viktigaste delen inom köttinspektionen. Detta menar 
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veterinärerna kan ge en bra bild av djurhälsan, djurvälfärden och att uppmärksamma 
eventuella zoonoser hos djuren.  
OV har en anmälningsplikt till länsstyrelsen om det misstänks att de djur som ingår i 
kontrollen inte sköts i enlighet med lagen. Länsstyrelsen är därefter den myndighet som 
sedan kommer att gå vidare och utreda om några överträdelser har begåtts. Att 
kommunikationen mellan Livsmedelsverkets OV och länsstyrelsen fungerar väl är en 
förutsättning för att de avvikelser som uppdagas i djurhållning och djurskydd ska kunna 
utredas och åtgärdas så snart som möjligt.   

1.1 Bakgrund 

En god djurvälfärd är inte bara viktigt ur ett etiskt perspektiv utan även för att 
säkerhetsställa livsmedel av hög kvalitet och med det en god folkhälsa. Faktum är att 
djurskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen på många sätt går hand i hand i 
detta avseende. Ett exempel på detta kan vara att när OV säkerställer att de djur som ska 
komma att slaktas är i ett sådant skick att de bedöms tillfredsställande rena enligt 
gällande lagkrav 1kap 7§ (SJVFS 2010:15) säkrar de även att det enligt (EG) nr 
854/2004 3kap 3dje stycket inte förekommer någon risk att köttet kontamineras vid 
slakttillfället. Det är dock värt att notera att det förstnämnda lagkravet antagits av 
djurskyddsmässiga skäl och det sistnämnda med avseende på livsmedelshygienen 
(Striwing & Åslund, 2002).  
Under vintern 2013 rapporterades det i media om brister i Livsmedelsverkets rutiner 
med avseende på att avvikelser som uppdagats vid slaktkontrollen inte rapporterats till 
länsstyrelsen i den utsträckning det borde (Engström, 2013). Sedan dess har rutinerna 
förändrats och OV följer numera nya riktlinjer som bland annat innefattar att alla 
noteringar om avvikelser, oavsett dess omfattning, som uppdagas vid kontrollen ska 
rapporteras till länsstyrelsen under benämningen “underrättelse om djurskydd” (härefter 
benämnd underrättelse). 
Utmaningen med de nya rutinerna kan således tänkas vara att rapporteringen till 
länsstyrelsen blir mycket omfattande och kan på så sätt ifrågasättas om det främjar ett 
bra och effektivt samarbete. Enligt en studie gjord av Wiberg (2012) framgick även 
problematiken med OVs kontroll på slakterierna. Djuren som ska inspekteras innan slakt 
kommer ofta i stort antal vilket gör det svårt för OV att göra en bra och grundlig 
inspektion samtidigt som de även ska se till att personalen vid slakteriet hanterar djuren 
på ett korrekt sätt. Dessutom understryker Wiberg (2012) att det finns två problem med 
att utföra inspektioner på den egna arbetsplatsen. För det första är det arbetskollegornas 
hantering av djuren som inspekteras och för det andra är det lätt att missa brister på en 
plats som man vistas på under en längre tid.  
Det har även uppdagats att det på slakterier kan förekomma hårdhänta metoder för att 
driva djuren framåt, vilket kan äventyra välfärden hos de djur som ska slaktas. Vikten av 
OVs arbete i detta avseende framgår av Hultgren et al. (2014) vilka under en begränsad 
tid övervakade fyra olika slakterier i Sverige. De tittade bland annat på hur personalen 
på slakterierna hanterade och drev på djuren med olika metoder och hur det påverkade 
djurens beteende och välfärd. Observationsstudien visade att hela 64 % av de nötkreatur 
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som slaktades på de fyra slakterierna under den angivna perioden uppvisade beteenden 
och hanterades av personalen på ett sådant sätt som indikerade på sämre djurvälfärd. 

1.2 Etiska överväganden 

Att driva ett forskningsprojekt eller skriva ett examensarbete innebär ett juridiskt- så väl 
som etiskt ansvar att den undersökning som bedrivs görs på ett sanningsenligt och 
vetenskapligt korrekt sätt (Nyberg & Tidström 2012). Att använda sig av frågeformulär 
som metod är ett bra sätt att få en inblick i respondenternas personliga åsikter och 
upplevelser, men det innebär också att författaren behöver fatta beslut som kan upplevas 
ogynnsamma sett ur forskningssynpunkt. Precis som Denscombe (2009) skriver har alla 
forskare ett övergripande ansvar att skydda respondenternas integritet, även om detta 
innebär att det går emot det egna intresset. Att hålla sig till en god forskningssed och de 
etiska koder som finns är viktigt för ett fortsatt förtroende gentemot den forskning som 
bedrivs, när många forskningsområden i mångt och mycket är beroende av människors 
välvilja att delta (Denscombe, 2004; Nyberg & Tidström 2012). 
Under studiens gång har författarna till denna studie fått ta del av sekretessbelagda 
uppgifter som rör enskilda näringsidkare (företagare), vilket har lett till att ett flertal 
etiska ställningstagande har behövt tas vad gäller studiens utformning. De 
ställningstagande som gjorts är å ena sidan baserade på vad som är moraliskt och etiskt 
rätt, men även vilka förbehåll författarna är förpliktade att ta hänsyn till enligt lag.  
I DL finns det generellt inga specifika sekretessbestämmelser utformade för skydd av 
uppgifter som rör den enskilda i ett djurskyddsärende, vilket innebär att i princip alla 
uppgifter i de handlingar som rör sällskapsdjur är offentliga för allmänheten (SOU 
2011:75). Situationen gällande sekretess i djurskyddsärenden blir dock en annan när det 
kommer till näringsidkare. I Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) föreskrivs det 
att: 
 

23§ Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i 
en statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, 
tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, 
handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt 

1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller 
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften 
röjs, och 

2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 
1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som 
är föremål för myndighetens verksamhet. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. (OSL 30:23,s 
60) 

 

Lagkravet innebär i korta ordalag att sekretess gäller för såväl Livsmedelsverket som 
länsstyrelsen för uppgifter i allmänna handlingar som rör en enskilds affärsförhållanden, 
om det kan antas innebära ekonomisk skada för enskild om uppgifterna röjs. De 
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underrättelser som Livsmedelsverket skickar till länsstyrelsen går under just denna 
kategori av uppgifter som omfattas av de sekretessbestämmelser som angetts ovan. 
Detta grundar sig i att eventuella avvikelser som uppdagas vid slakt berör näringsidkare 
så som transportörer, slakterier och djurhållare, vilket i sin tur kan påverka deras 
affärsförhållande och innebära ekonomisk skada för verksamheten om uppgifterna 
offentliggörs. Detta ställer höga krav på att presentationen av data och empiri i detta 
arbete görs på ett rättsenligt samt korrekt sätt. På grund av lagkravet har uppgifterna 
gällande avvikelser vid slakt erhållits med ett så kallat sekretessförbehåll. Förbehållet 
innebär att uppgifterna i handlingarna inte får publiceras eller offentliggöras på ett 
sådant sätt att någon enskild kan identifieras med ledning av dem.  
Förbehållet gäller framförallt de avvikelser som noterats av OV vid besiktningen. I 
enlighet med Denscombe (2004) vill vi därför understryka det överliggande ansvar som 
studien medför; att den inte ger upphov till ogynnsamma utfall för de som uppgifterna 
berör men även att skydda samtliga respondenters integritet och intressen.  

1.3 Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten är en sammanställning av aktuell forskning inom området och är ett 
komplement till analys av underrättelserna. När det kommer till djurskydd och välfärd 
vid slakt har många studier gjorts kring potentiella risker vid slakt. Dessa risker 
innefattar främst bedövningskvalitet vid slakt, hantering och stress i samband med 
slakttransporter. 

1.3.1 Bedövningsmetoder 
Hur, var och när ett djur ska avlivas regleras sedan den 1 januari 2013 i EU:s 
avlivningsförordning (EG) nr 1099/2009 samt den nationella djurskyddslagstiftningen; 
DL, DF och L22 (SJVFS 2012:27). I författningarna regleras bland annat hanteringen av 
djuren, utrustning och djurutrymmen, avlastning, drivning, bedövning, avlivning samt 
gällande kunskapskrav för samtlig slaktpersonal. Begreppet slakt benämns i DF som 
avlivning av produktionsdjur som avser att konsumeras som livsmedel genom 
avblodning på det sätt att båda halspulsådrorna öppnas. Enligt svensk lag måste djuret 
alltid bedövas innan avblodningen. 
I avseende på vilket produktionsdjur som ska slaktas benämns olika metoder i L22 som 
godkända. Bland de godkända bedövningsmetoderna vid slakt av produktionsdjur hör 
mekanisk-, elektrisk- och koldioxidbedövning vilka redovisas nedan i Tabell 2.	

Tabell 2. Godkända bedövningsmetoder för respektive djurslag som föreskrivs i 
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur, SJVFS 
(2012:27) 
Djurslag Bultpistol Kulvapen Slag mot huvudet Elektricitet Koldioxid 
Nötkreatur ∎ ∎    
Får ∎ ∎  ∎  
Getter ∎ ∎  ∎  
Grisar ∎ ∎ ∎ ∗ ∎ ∎ 
Hästdjur ∎ ∎    
Höns ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ 
*Får endast användas på smågrisar som är yngre än 14 dagar 
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1.3.2 Mekanisk bedövning 
I L22 benämns mekanisk bedövning som användning av bultpistol, kulvapen eller slag 
mot huvudet. Det sistnämnda får inte användas som rutinmässig bedövningsmetod utan 
endast vid nödfall på t.ex. smågrisar yngre än 14 dagar och fjäderfä (Jordbruksverket, 
2009). Gemensamt för de olika mekaniska metoderna är att de gör djuret medvetslöst. 
En bultpistol orsakar svullnad och blödningar i hjärnstammen genom att en bult, som är 
driven av en krutladdning, tränger igenom skallbenet och in i hjärnan (Jordbruksverket, 
2009). Det är viktigt att verktyget sköts och förvaras på rätt sätt samt att avfyrningen 
sker i rätt vinkel så att hjärnan träffas och orsakar tillräcklig skada som leder till 
medvetslöshet. I L22 beskrivs det hur en bultpistol ska användas för att få den önskvärda 
effekten. 
Att använda sig av bultpistol är enligt Hultgren et al. (2014) den vanligaste 
bedövningsmetoden för nötkreatur. Trots detta menar Hultgren et al. (2014) och 
Atkinson et al. (2013) att tjurar löper betydligt större risk att genomgå en 
otillfredsställande bedövning med bultpistol än övriga nötkreatur så som kvigor, stutar 
och kalvar. Att tjurar löper större risk att utsättas för otillräcklig bedövning förklaras av 
Atkinson et al. (2013) med att dessa har ett tjockare skallben, vilket kan försvåra 
bultpistolens penetration och då ställer högre krav på vapnet och val av kaliber. I sin 
studie undersökte Atkinson et al. (2013) bedövningskvaliteten vid slakt, vilket 
definierades som risk för djuret att återfå medvetandet, träffsäkerheten samt behovet av 
upprepad bedövning. I studien ingick totalt 998 nötkreatur, varav 585 tjurar, 306 kor 
(inklusive kvigor), 58 stutar och 49 kalvar. Resultaten visade att 13,6 % av de tjurar som 
sköts med bultpistol uppvisade symptom som indikerade på otillfredsställande 
bedövning, trots att det gjorts på ett korrekt och lagenligt sätt. Samma siffra var 3,8 % 
för övriga nötkreatur som ingick i studien. Liknande resultat erhölls av Hultgren et al. 
(2014) där majoriteten av de 7,1 % nötkreatur som inte bedövats korrekt vid första 
bedövningstillfället, och således behövdes skjutas på nytt, var tjurar. Att tjurar löper 
större risk att genomgå en ofullständig bedövning kan anses anmärkningsvärda ur 
djurskyddssynpunkt, inte minst när 42 % av de drygt 406 000 nötkreatur som slaktades 
under 2015 i Sverige var just tjurar (Jordbruksverket, 2015).   

1.3.3 Elektrisk bedövning 
Elektrisk bedövning kan ske på olika sätt. Bland annat genom att en eltång placeras med 
elektroderna på varsin sida om djurets huvud så att strömmen passerar hjärnan (Evira, 
2013). Eftersom bedövning med eltång är reversibel, vilket innebär att bedövningen inte 
är permanent, är det viktigt att avblodningen sker så snabbt som möjligt efter 
bedövningen; företrädesvis inom 20 sekunder (Jordbruksverket, 2009). I en 
litteraturstudie gjord av Wallin (2011) som utvärderade djurvälfärden i förhållande till 
olika bedövningsmetoder på svin, presenterade för- och nackdelar med både elektrisk- 
samt koldioxidbedövning. Av elektrisk bedövning framgick det i studien att den största 
fördelen var omedelbar bedövning. Däremot beskriver Wallin (2011) att nackdelar så 
som för kort bedövningslängd samt relativt hög andel slaktkroppar med PSE förekomst. 
En orsak till slaktkroppar med PSE kan vara stressen som djuren utsätts för innan slakt. 
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Wallin (2011) beskriver att orsaken kan härledas till att djuren måste ledas till 
bedövningsstationen en och en, vilket inte tillfredsställer grisarnas behov som flockdjur.  
En annan elektrisk bedövningsmetod som ofta används på fjäderfä är strömförande 
vattenbad. Metoden går ut på att fåglarna, vid medvetande hängs upp i våta fotbyglar i 
båda fötterna och huvudet passerar sedan ett vattenbad där de utsätts för ström som 
medför hjärtflimmer eller hjärtstillestånd (L22; Evira 2013). Ca 50 % av alla 
slaktkycklingar i Sverige bedövas genom elektriskt vattenbad (Björkgren, 2014). I en 
litteraturstudie gjord av Björkgren (2014), som beskriver djurvälfärden hos 
slaktkycklingar från det att de insamlas på produktionsgården till det att de slaktas, 
framgick det att bedövning genom strömförande vattenbad kunde kopplas till smärta och 
obehag för slaktkycklingarna. Främst var det metoden att hänga upp kycklingarna i 
fötterna vid medvetande som orsakade stress och smärta. Trots att upphängningen av 
fåglarna enligt (EG) 1099/2009 är föranlett med en maxtid på 60 sek. anses de ändå 
utsättas för onödig stress (Björkgren, 2014). Författaren beskriver i slutsatsen att det 
finns andra bedövningsmetoder som är att föredra vilket också European Food Safety 
Authority (EFSA) understryker och menar att metoden borde ersättas med en som är 
mindre smärtsam (EFSA, 2004). 	

1.3.4 Koldioxidbedövning 
Det finns olika typer av koldioxidbedövning. Till exempel så förekommer 
koldioxidbedövning med hög koncentration i två steg eller tillsammans med inerta gaser 
(Evira, 2013). Beroende på om djuret ska användas som livsmedel eller bara avlivas 
används olika metoder, men gemensamt är att koldioxidbedövning endast får användas 
på djurslagen svin och fjäderfä enligt svensk lagstiftning. Metoden går till på så sätt att 
djuren drivs in i ett förslutet utrymme gruppvis, där de sedan exponeras för koldioxid i 
höga koncentrationer eller vid närvaro av inerta gaser. Bedövning med gas leder till en 
pH-sänkning i vätskan som omger hjärnan. Syrebristen leder slutligen till medvetslöshet 
efter en viss exponeringstid av de höga koldioxidhalterna.  
Mycket tyder på att bedövning med koldioxid har sina fördelar jämfört med andra 
bedövningsmetoder. Bedövning med gas tycks inte lämna några kemiska spår i köttet 
och ger ofta köttprodukter av hög kvalitet och mörhet (Llonch et al., 2011; Wallin 
2011). Det är även en kostnadseffektiv metod och djuren kan bedövas gruppvis, vilket är 
fördelaktigt för flocklevande djur (Mota-Rojas et al., 2012; Llonch et al., 2011). 
Samtidigt har bedövning med koldioxid fått motta kritik i avseende på djurvälfärden. 
Kritikerna menar att själva bedövningsögonblicket i sig är mycket stressfullt och 
obehagligt när djuren inte förlorar medvetandet omedelbart till skillnad från andra 
bedövningsmetoder (Llonch et al., 2011).  
Dessutom tycks olika gasblandningar och koncentrationer ha olika effektivitet när det 
kommer till bedövningen. Bland annat fann Llonch et al. (2011) en högre förekomst av 
avvärjande beteenden så som flyktförsök, andningssvårigheter och andnöd hos suggor 
som bedövades med höga koncentrationer av ren koldioxid jämfört med olika 
gasblandningar av N2 och CO2. 	
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1.3.5 Stress i samband med slakt och hantering 

Ett djur exponeras för en rad olika stressfaktorer från det att djuret lämnar gården fram 
till tidpunkten för slakt. De olika stressmomenten kan vara allt ifrån en mer frekvent 
hantering, brist på vatten och föda under transport, nya miljöer, förändringar i klimatet 
till nya gruppkonstellationer med individer som djuren inte presenterats för tidigare 
(Ferguson & Warner, 2008). Även om själva slaktdagen motsvarar en kort period i 
djurets liv har den en mycket stor betydelse och inverkan på djurets välfärd (Hultgren et 
al., 2014). Faktum är att stress i samband med slakt även kan resultera i köttprodukter av 
sämre kvalitet (Coulate & Blumenthal, 2015; Ferguson & Warner 2008; Gregory, 2008; 
Hultgren et al., 2014).  
I våra, såväl som i andra däggdjurs muskelmassa, lagras kolhydrater i form av glykogen. 
Glykogen är en polysackarid och kan förenklat beskrivas som kroppens egna 
energiförråd (Coulate & Blumenthal, 2015). Vid muskelarbete behövs en tillförsel av 
energi och glykogenet kan då, genom en rad olika biokemiska processer, omvandlas och 
återgå till dess tillgängliga form (Coulate & Blumenthal, 2015). För att dessa processer 
ska vara genomförbara krävs det syretillförsel till musklerna via blodomloppet. Efter att 
ett djur har slaktats stryps syretillförseln till samtliga muskler i djurets kropp som följd 
av att blod inte längre förser kroppen med syre, men metabolismen kommer fortgå under 
en begränsad tid post mortem i slaktkroppens muskelvävnad. Vid frånvaro av syre bildas 
istället mjölksyra i musklerna vilket är en önskvärd process inom köttindustrin då det 
sänker det erhållna köttets pH och gör köttet mörare (Svenskt kött). Ett djur som utsätts 
för stress eller svält kommer dock ha tömt sitt glykogenlager i muskelmassan innan 
tidpunkten för slakt vilket resulterar i att den önskvärda pH-sänkningen uteblir och 
köttkvaliteten försämras (Coulate & Blumenthal, 2015). Detta fenomen redovisas bland 
annat av Devine et al. (2006) vilka fann att olika typer av hantering av får innan slakt så 
som vallning, klippning och invägning hade en negativ inverkan på köttkvaliteten. Man 
såg även att det efter ovannämnd hantering kunde ta mellan tre till åtta dagar för 
glykogen-nivåerna i muskelmassan att återgå till det normala. I enlighet med Devine et 
al. (2006) kom Hambrecht et al. (2005) fram till liknande resultat. De fann också en 
signifikant försämring av köttkvaliteten hos grisar som hanterats hårdhänt med 
elpåfösare och pårop av slaktpersonalen när dessa förflyttades från slaktstallet till 
bedövningsboxen. Devine et al. (2006) och Hambrecht et al. (2005) resultat indikerar 
därmed på att det inte bara är långvarig stress som kan påverka köttets kvalitet, utan 
även kortvarig sådan som kan ske i direkt anslutning till slakten.  
I många fall kan det vara nödvändigt att ta till olika hjälpmedel för att styra djuren i rätt 
riktning för att motverka köbildning i drivvägen. Att använda sig av elpåfösare i 
samband med förflyttning är därmed tillåtet för enskilda djurslag (fullvuxna svin och 
nötdjur) och endast som en sista metod när ingen annan lösning finns. Restriktionerna 
och användningsområdena för denna typ av hjälpmedel regleras bland annat i 
avlivningsförordningen (EG) nr 1099/2009, L22 och L5 (SJVFS 2010:2). Att det är 
tillåtet att använda sig av hjälpmedel för att driva djuren framåt innebär inte att det är 
tillåtet att utsätta dem för fysiskt våld i form av sparkar och slag (4kap 4§ SJVFS 
2010:2). Många publikationer, däribland en rapport från Livsmedelsverket (2010), visar 
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att förekomsten av hårdhänt hantering skiljer sig markant mellan olika slakterier och 
djurslag. Livsmedelsverkets rapport från 2010 visade att trots att djurskyddsläget i 
Sverige ansågs som bra, så förekom det ringa fall hårdhänt hantering bland djurslag så 
som nötkreatur, svin och får. Med tanke på vilken påverkan personalens hantering av 
djuren har på djurvälfärden bör slaktpersonalen och transportörerna inte bara ha den 
tekniska kunskapen kring själva slakten utan även övergripande kunskap gällande 
djurslagets naturliga beteenden (Berg, 2012). Genom att slaktpersonalen har 
grundläggande kunskaper om varje djurslags artspecifika behov och beteendemönster 
skulle även hanteringen av djuren kunna underlättas och förekomsten av hårdhänta 
metoder minskas. 
Trots att själva hanteringen sker efter konstens alla regler kan djuren ändå uppleva dessa 
moment som stressande och obehagliga. Detta menar Probst et al. (2012) kan bero på 
bristen av mänsklig kontakt under själva uppfödningen på gården. De menar även att 
många nötkreatur lever större delen av sina liv utan någon närmre kontakt med 
människor, vilket kan leda till en ökad stress under själva slaktdagen då dessa villkor 
förändras drastiskt. Med detta som grund undersökte Probst et al. (2012) om mänsklig 
beröring vid en tidig ålder kunde minska stressnivåerna hos nötkreatur under själva 
slaktdagen. Kalvarna, vilka var av rasen limousine-korsning, som ingick i testgruppen 
introducerades för den så kallade beröringsmetoden, som författarna kallar Ttouch©, vid 
två dagars ålder. Gruppen bestod av 13 stycken kalvar och fick under en fyra 
veckorsperiod totalt 120 minuters mänsklig beröring fördelat över sex dagar. Resultaten 
jämfördes sedan med en kontrollgrupp för vilka beröring uteblivit. Samtliga djur 
slaktades därefter vid 10 månaders ålder. Resultaten visade att de djur som ingick i 
testgruppen uppvisade en lägre grad av undvikande beteende gentemot människor, både 
när dessa var på bete och i själva bedövningsboxen i anslutning till slakten. Dessutom 
tyckte Probst et al. (2012) sig se en trend på lägre kortisolnivåer efter slakt hos de djur 
som genomgått beröringsmetoden jämfört med de i kontrollgruppen. Kortisol är ett s.k. 
stresshormon vilket ofta används som en indikator för att påvisa stress. Studien visar 
därmed att det skulle kunna vara möjligt att minska stressartade beteende hos 
produktionsdjur i samband med slakt redan på produktionsgården.   

1.3.6 Stress i samband med transport 
Som redan nämnts upplever många djur själva transporten samt in- och urlastning som 
mycket stressfullt (Aradom et al., 2012; Atkinson, 2000; Björkengren, 2014; Fazio & 
Ferlazzo 2003; Fergusen & Warner 2008). Orsakerna kan vara många, där i bland den 
ökade mänskliga hanteringen av djuren, färden i lastbilen, individuell djurhälsa, höga 
ljud eller buller, obekanta platser och människor, förändrade gruppkonstellationer, brist 
på mat och vatten samt termisk förändring (Aradom et al., 2012; Atikinson, 2000; 
Fergusen & Warner 2008). 
Stress kan, som nämnts i föregående stycke, försämra köttets kvalitet, men kan också 
orsaka plötslig död. Under transporten kallar man plötslig död, “dead on arrival” (DoA), 
vilket medför att djuret inte kan användas som livsmedel utan måste istället kasseras. 
Enligt en rapport gjord av Atkinson (2000) är det framförallt bland grisar som stress kan 
orsaka plötslig död och en stor stressfaktor för grisarna är höga temperaturer. Eftersom 
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grisar inte kan reglera sin kroppstemperatur genom huden (de saknar svettkörtlar) är det 
mycket viktigt att temperaturen hålls under 17 ℃ vid transporten. Genom att 
transportbilen är försedd med mekanisk ventilation kan en jämn temperatur hållas även 
om lastbilen står still (Atkinson, 2000).  
Insamling, lastning samt transport av fjäderfä är även här förenat med stress som kan 
leda till DoA (Björkengren 2014; Kulle & Källvik 2009). Eftersom slaktkycklingar ofta 
hålls i en besättning på flera tiotusentals individer måste insamlingen till transportbilen 
ske på ett snabbt och effektivt sätt. Insamlingen kan ske manuellt men också mekaniskt 
genom en maskin med ”gummifingrar” som samlar in djuren och för dem till ett 
transportband vidare till transportbehållarna (Björkengren, 2014). Båda metoderna kan 
orsaka skador på fåglarna, så som brutna vingar samt ben, vilka inte alltid upptäcks och 
resulterar i att djuren transporteras skadade till slakteriet.  
Även vid transport av fjäderfä är beläggningsgraden, temperatur samt transporttid 
avgörande för djurens mående under färden (Björkengren, 2014). Dålig ventilation samt 
hög beläggningsgrad kan leda till syrebrist och värmeslag vilket kan vara orsak till hög 
DoA i besättningen (Björkengren, 2014). I studien som gjordes av Kulle & Källvik 
(2009) framgick det däremot att transporttiden och temperaturen inte var den störta 
orsaken till DoA bland fjäderfä (Kulle & Källvik 2009). Studiens syfte var, efter att en 
tidigare studie visat att andelen DoA i besättningen skilde sig mycket från producent till 
producent, undersöka samt jämföra förhållanden vid olika produktionsgårdar en vecka 
innan transporten till slakt. Producenterna var uppdelade i A-samt B-gårdar där A-
gårdarna hade mindre andel DoA i besättningen än B-gårdarna. Olika faktorer 
undersöktes, där i bland: fuktighet i ströbädd, slaktvikt, ventilation, temperatur m.m. 
Författarnas resultat visade dock ingen större skillnad mellan gårdarnas förhållanden 
eller hantering och redovisade därför inget om varför A-gårdarna hade lägre DoA än B-
gårdarna. Det som kan nämnas var att A-gårdarnas slaktvikt var lägre än B-gårdarna 
samt hade lägre fotpoäng i besättningen, men det framgick inte i studien om dessa 
skillnader var orsakerna till den högre andelen DoA bland B-gårdarnas besättningar.  
Som många studier nämner är det oundvikligt att djuren som ska transporteras utsätts för 
någon slags stress. Men motståndskraften som djuret har mot stress kan påverkas av 
djurslag, ras, djurets kondition samt hälsa (Aradom et al., 2012; Atkinson, 2000; 
Björkengren, 2014;Fergusen & Warner 2008; Kulle & Sällvik 2009). Det är därför 
viktigt att produktionsdjuren som används är friska samt framavlade med önskade 
egenskaper som tillåter djuren att hantera stressfulla situationer på ett bra sätt. T.ex. 
beskriver Atkinson (2000) att grisar som är framavlade för mer magert kött utvecklar en 
högre risk att påverkas negativt av stress. Vidare i studien framgick återigen vikten av 
att stresståliga raser är att föredra; I en jämförelse mellan grisar i Sverige och Danmark 
som är framavlade just för att vara stresståliga, med grisar som föds upp i Belgien och 
Tyskland, framgick att förekomsten av “stresskött” var mer frekvent i belgiskt och tyskt 
griskött.  
Aradom et al. (2012) nämner i sin studie problematiken med långa transporttider. 
Trenden indikerar på att slakterierna kommer att bli allt färre, men större, vilket också 
resulterar i längre transporttider från produktionsgården till slakt. Även Atkinson (2000) 
styrker detta men menar liksom Aradom et al. (2012) att även om en kortare transporttid 
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är att föredra kan även dåliga transportförhållanden under en kort sträcka vara lika 
stressande för djuren.  
Studier för att undersöka djurens välfärd vid transporten är mycket viktiga för att 
säkerställa gott djurskydd men det har visat sig att det inte alltid är så lätt att få ett 
tillförlitligt resultat. Dalmau et al. (2015), som i sin studie undersökte en rad olika 
faktorer för att bedöma välfärden hos slaktsvin vid ankomst till slakteriet, fann 
svårigheter i att bedöma djuren enskilt eftersom djuren nästan uteslutande drevs i grupp. 
På grund av detta beskrivs välfärdsindikatorer så som, rädsla, hälta, halka eller fall vid 
avlastning från transport som ingick i studien som svåra att observera. Atkinson (2000) 
beskriver också att det är svårt att göra en välfärdsbedömning som är tillförlitlig i 
samband med transport av alla djur eftersom djurets reaktion till situationen styrs av 
komplexa samspel mellan genetiska faktorer och tidigare erfarenheter. Reaktionerna är 
alltså väldigt individuella och kan inte förutses eller tillämpas på alla djur.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att: 
 
i) Undersöka hur djurvälfärden vid slakterierna ser ut utifrån samtliga underrättelser som 
rapporterats till Länsstyrelsen i Skåne, Kronoberg, Blekinge och Halland under 2015. 
De djurslag som inkluderats i studien är: nötkreatur, svin, sugga, fjäderfä (slaktkyckling, 
höns & kalkon) samt får (inklusive lamm).  
 
ii) Beskriva hur samarbetet mellan Livsmedelsverket och länsstyrelsen fungerar och 
vilken inverkan det har på djurskyddet vid slakt. För att få svar på detta skickades två 
frågeformulär ut; ett till utvalda djurskyddshandläggare på länsstyrelsen och ett till 
Livsmedelsverkets OV i arbetsgruppen södra Götaland.  
 
Förhoppningen med studien är att bringa kunskap och klarhet i om de riktlinjer som följs 
i dagsläget främjar ett gott samarbete och med det ett gott djurskydd. Utifrån det 
insamlade materialet kunde slutsatser dras om; samarbetet är effektivt och vad som 
skulle kunna bli bättre. 

2. Material och metod 
Den genomförda studien är en kvalitativ studie baserad på frågeformulär med öppna 
frågor, kvalitativ- och kvantitativdata i form av statliga handlingar, underrättelser om 
djurskydd, samt en litteraturöversikt.  
Studien genomfördes i två olika delmoment. Inledningsvis inhämtades samtliga 
underrättelser som gjorts från Livsmedelsverket till Länsstyrelsen i Skåne, Halland, 
Blekinge och Kronoberg under 2015. Underrättelserna analyserades och kategoriserades 
och gav svar på studiens första del; Hur djurvälfärden såg ut vid slakterierna i de utvalda 
länen. 
Det andra delmomentet utgjordes av frågeformulär med öppna frågor vilket innebar att 
respondenterna gavs möjlighet att utveckla sitt svar med egna ord, tankar och känslor. 
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Det webb-baserade frågeformuläret skickades ut till ovannämnda länsstyrelser samt fem 
stycken av Livsmedelsverkets OV i södra Götaland. Innan dess att frågeformuläret 
skickades ut till respondenterna kontaktades Livsmedelsverket samt länsstyrelsen i 
respektive län för att bekräfta om det fanns ett intresse att delta. Samtliga respondenter 
garanterades att deras svar skulle hanteras konfidentiellt och att de skulle förbli 
anonyma. Totalt erhölls fyra svar från länsstyrelserna och tre svar från OV i södra 
Götaland. Delmoment två gav svar på studiens andra frågeställning; Hur samarbetet 
mellan länsstyrelsens handläggare och Livsmedelsverkets OV fungerar samt upplevs av 
de som är verksamma inom området.  

2.1 Avgränsning och utförande 

För att besvara frågeställningarna och samtidigt göra studien genomförbar inom den 
aktuella tidsramen krävdes en del avgränsningar. Eftersom studien består av tre 
huvudpunkter; litteraturöversikt, kvalitativ data (frågeformulär) och kvantitativ data 
(underrättelser) har också olika urval gjorts beroende på avsnitt, vilka redovisas nedan. 

2.1.1 Avgränsningar i litteraturen 

Mycket forskning har gjorts gällande djurvälfärd vid slakt världen över. En del av 
forskningen kan vara relevant även för detta arbete men framförallt har fokus legat på 
studier som är gjorda vid svenska slakterier. Eftersom Sveriges nationella 
djurskyddslagstiftning i många avseenden skiljer sig gentemot andra länders ansågs det 
vara en relevant avgränsning att i största möjliga mån förhålla sig till studier utförda i 
Sverige. Litteratur har sökts på internet samt via Halmstad Högskolas Bibliotek. Nedan 
följer en redovisning av sökord samt sökmotorer. 
 
Tabell 1. Redovisar sökord, sökmotorer och antal träffar 
Sökord: ”Animal Welfare” 

”Official veterinari*” 
Handling 
Slaughter* 
Anaesthesia stunn* 
”Welfare” 
Swed* 
Abattoir* 

“Carbon dioxide” 
Stress 
Effect* 
Cattle* 
Pig* 
Poultry 
CO2 

 
 

Sökmotorer: HH summon 
Onesearch UB 
SLU Epsilon 
Google scholar 
Discoverytjänst 
Jordbruksverkets- 
statistikdatabas 

Träffar: 20-682    
	
Genom att använda oss av ovanstående sökord erhölls ett visst antal träffar. Genom att 
läsa rubrikerna gjordes ett urval på de som verkade relevanta för denna studie. Efter att 
ha valt ut ett antal vetenskapliga publikationer lästes abstraktet på samtliga. Abstraktet 
lästes även på de studier som citerats ett flertal gånger av andra vetenskapliga 
publikationer, för att se om även dessa kunde innehålla väsentlig information för denna 
studie. De som därefter var relevanta för arbetet behölls. Efter att ha läst igenom 
samtliga artiklar gjordes en översikt över deras referenslistor, för att undersöka om 
lämpliga referenser även kunde användas i detta arbete. 
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2.1.2 Kvalitativ data 
Till den kvalitativa delen av datainsamlingen krävdes en avgränsning i det avseende på 
vem som skulle besvara frågeformulären. De som ansågs lämpliga som respondenter till 
frågeformuläret var Livsmedelsverkets OV samt de djurskyddshandläggare vid 
länsstyrelsen som handlägger de inkomna underrättelserna om djurskydd. Alla OV som 
inkluderades i studien är verksamma i södra Götaland vilket motsvarar vår avgränsning 
rent geografiskt. Beträffande de djurskyddshandläggare som valdes ut för att delta 
ansågs det enbart relevant att involvera de som faktiskt handlägger denna typ av ärenden 
som studien berör. Antagandet grundade sig på att det är dessa som har kommit i 
kontakt med problemet som granskas och som då kan ha upplevelser, åsikter och tankar 
kring frågan. Frågeformulären presenteras i Bilaga 1 - 2.	

2.1.3 Kvantitativ data 
Gällande den kvantitativa delen av studien avgränsades underrättelserna till Skåne, 
Halland, Blekinge och Kronoberg. De djurslag som inkluderats i studien var slaktsvin, 
sugga, fjäderfä (slaktkyckling, höns och kalkon), får (inklusive lamm) samt nötkreatur. 
På grund av materialets omfattning (506 stycken) begränsades underrättelserna till de 
som upprättats under 2015. 
Huvudsyftet med underrättelserna är att de avvikelser som kan utgöra en potentiell risk 
för djurvälfärden vid slakt, ska informeras till den myndighet som ansvarar för den 
offentliga kontrollen, dvs. länsstyrelsen. OV beskriver därför så utförligt som möjligt i 
en löpande text vilka avvikelser som uppdagats vid kontrollen för vidarerapportering till 
länsstyrelsen. Det finns på så sätt ingen underrättelse som är den andra lik i fråga om 
beskrivningen av den avvikelsen som uppdagats. För att kunna jämföra och analysera 
materialet har därför avvikelserna bedömts och kategoriserats för respektive djurslag.  
Eftersom en underrättelse dessutom kan omfatta mer än ett djur har underrättelserna 
främst analyserats enligt hur många djur varje underrättelse avser och inte per 
underrättelse. I Bilaga 3 - 5 beskrivs kategorierna enligt djurslag, de avvikelser som 
ingår samt en definition av dem. En del av avvikelserna går in i vart annat och skulle 
kunna kategoriseras under fler än en kategori. En noggrann avgränsning har därför gjorts 
vilket lett till det resultat som kan läsas i bilagorna.  
Kategorin rörelseproblem 1 samt 2 har fått sådan benämningen av den anledningen att 
det involverar djur som på något sätt inte kunnat gå normalt eller gå alls. Det ansågs 
däremot nödvändigt att skilja på några av avvikelserna som involverade rörelseproblem 
åt, därför att de helt enkelt rörde sig om skilda orsaker. I rörelseproblem 1 ingår 
avvikelser där djuret inte varit förmöget att föra sig framåt. Ofta har OV nämnt i 
beskrivningen att de inte kunde se någon fysisk orsak till oförmågan att röra sig men att 
djuret flämtat samt andats med öppen mun. I andra beskrivningar har OV beskrivit 
liknande symptom och då benämnt orsaken som stressrelaterad. Likaså, där djuret inte 
kunnat resa sig eller varit vinglig på bakbenen, har veterinären i en del beskrivningar 
nämnt att det orsakats av stress. Pga. att symptomen är likartade, men att OV ibland 
benämnt det som stress, har det valts att kategorisera dessa avvikelser under samma 
kategori. Under rörelseproblem 2 har OV däremot sett en fysisk orsak till varför djuret 
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inte kunnat eller velat gå (t.ex. att djuret varit halt eller fläkt bakbenen) vilket ligger till 
grund för att dessa fall fått en egen kategori.  
Under kategorin bristfällig hantering för slaktsvin ingår avvikelser som felaktig 
märkning, överdriven användning av elpåfösare, fysiskt våld och inget foder eller strö. 
Kategorin involverar alltså både bristfällig djurhantering samt bristfällig djurhållning. 
Under kategorin navelbråck (även här under slaktsvin) ingår avvikelserna navelbråck 
med- eller utan sår och felaktig transportering. Varför felaktig transportering faller under 
navelbråck och inte under bristfällig hantering har sin orsak i att underrättelserna 
väldigt specifikt handlar om just navelbråck när OV anmärkt på felaktig transportering 
och inget annat. 	

2.1.4 Jordbruksverkets statistikdatabas gällande djurtäthet 
Som komplement till analyseringen av underrättelserna från 2015 togs statistik fram från 
Jordbruksverkets statistikdatabas som innehöll information om djurtätheten i de län som 
inkluderats i studien. Genom att avgränsa sökningen i databasen till år 2015 och till 
Kronobergs-, Skåne-, Hallands- samt Blekinge län erhölls jämförbar statistik. Sökningen 
involverade alla typer av produktionsdjur och alltså inte bara de djur som slaktats under 
2015 med ändamålet att användas som livsmedel. T.ex. ingick kor som hålls för 
mjölkproduktion och galtar som hålls för avel, för att nämna några exempel. På så sätt 
beskriver statistiken och sammanställningen av denne snarare hur många 
produktionsdjur det finns i de fyra olika länen och inte hur många djur som slaktats, 
vilket egentligen kan anses mer jämförbart med den statistik som tagits fram från 
underrättelserna. Det är även viktigt att poängtera att djuren inte nödvändigtvis måste 
slaktas i det län där det föds upp, vilket kan vara av betydelse vid en direkt jämförelse. 
Anledningen till att denna statistik inkluderades i studien beror helt enkelt på att det var 
den statistik som fanns tillgänglig. Med det i åtanke, vid jämförelsen av djurtätheten och 
antalet underrättelser mellan länen, ansågs därmed resultatet rättvist. En 
sammanställning av utdraget från statistikdatabasen återfinns i Figur 2. För att få en 
övergripande uppfattning hur djurskyddsläget vid slakt såg ut 2015 var ambitionen att ta 
fram statistik angående hur många djur som slaktats under 2015 i Skåne, Halland, 
Blekinge och Kronoberg. Vid kontakt med Jordbruksverket fick vi dessvärre reda på att 
statistiksammanställningen inte var färdigställd för 2015. Däremot var statistiken 
tillgänglig för 2014. Vid närmre undersökning gjordes bedömningen att en jämförelse 
mellan antal slaktade djur i de berörda länen under 2014 var jämförbart med den statistik 
vi fått fram av underrättelserna från 2015. Statistiken för antal slaktade djur i de fyra 
länen år 2014 togs fram genom att undersöka var alla slakterier var belägna i Sverige 
från Jordbruksverkets statistik angående godkänd slakt år 2014. Slakterier som låg i 
något av de länen som ingått i studien plockades sedan ut och kategoriserades under 
respektive län. Jordbruksverkets statistik innehöll information om hur många svin, får, 
storboskap, kalvar, hästar och getter som slaktats vid varje slakteri. Häst och get uteslöts 
eftersom de djurslagen inte tidigare ingått i studien samt att storboskap och kalv slagits 
ihop. Statistik för fjäderfä fanns inte tillgänglig hos Jordbruksverket och är därför inte 
med i denna jämförelse. I statistiken från Jordbruksverket var även slaktsvin samt sugga 
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i gemensam kategori, “svin”, vilket resulterade i att resultatet från sugga och slaktsvin 
slagits ihop vid jämförelsen mellan slaktade djur 2014 och underrättelserna från 2015.  

3. Resultat 

3.1 Kvantitativ data – underrättelser 
Underrättelserna har analyserats enligt djurslag där varje beskrivning av de avvikelser 
som uppdagats av OV vid kontrollen kategoriserats. En utförlig beskrivning av 
kategorierna finns sammanställt i Bilaga 3 - 5. 
Utifrån underrättelserna har statistik kunnat tas fram som beskriver hur situationen såg 
ut under 2015 vad gäller misstänkta avvikelser vid slakterier i södra Sverige. Antalet 
underrättelser som inkommit till länsstyrelsen skildes åt i de fyra olika länen. 

 
Figur 1. Beskriver procentuell fördelning angående inskickade underrättelser till länsstyrelsen i 
de fyra olika länen. Av de totalt 506 underrättelserna som inkommit under 2015 var 417 riktade 
till Länsstyrelsen i Skåne, 55 till Blekinge, 29 till Halland och 5 till Kronoberg. 
 
Av de 506 underrättelser som ingick i studien var 417 riktade till Länsstyrelsen i Skåne. 
Skåne var därmed klart dominerande i frågan om inkomna underrättelser till de fyra 
olika länen. Eftersom resultatet visade på en så tydlig skillnad när det kom till antal 
underrättelser per län, ansågs det relevant att undersöka närmre vad som skulle kunna 
orsaka denna skillnad. En teori, som skulle kunna vara en bidragande faktor, var att 
djurtätheten i respektive län skilde sig åt. Statistik från Jordbruksverkets statistikdatabas 
togs därför fram om djurtätheten i de fyra olika länen. Statistiken beskriver hur många 
produktionsdjur som under 2015 var registrerade hos Jordbruksverket i de fyra olika 
länen. Precis som antalet underrättelser var Skåne klart dominerande även i frågan om 
antalet produktionsdjur i länen. En kort sammanställning återfinns i Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Beskriver djurtätheten i de fyra olika länen i förhållande till varandra där 53 % 
representerar Skåne, 21 % Halland, 19 % Blekinge och 7 % Kronoberg. 

Vid analysering av underrättelserna framgick att slaktsvin överlägset var det djurslag 
som underrättelserna rörde; följt av fjäderfä, sugga, nötkreatur och får/lamm i inbördes 
ordning. Procentuell redovisning presenteras i Figur 3 nedan.	

 
Figur 3. Beskriver andelen underrättelser per djurslag under 2015 i procent. 
 
Vidare framgick det att en och samma underrättelse kunde röra mer än ett djur. Det 
medförde att resultatet, vid analyseringen av avvikelser per djurslag, inte redovisas per 
underrättelse utan istället per hur många djur som ingick i varje underrättelse. Därför 
kommer resterande resultat av analyseringen av underrättelserna involvera fler djur än 
den totala andelen underrättelser. Beroende på djurslag beskrev underrättelserna olika 
avvikelser som uppdagats av OV vid levandedjurbesiktningen på slakterierna. För att få 
en övergripande bild av vilka avvikelserna som uppdagats för de olika djurslagen har 
författarna analyserat avvikelserna och kategoriserat dem i gemensamma kategorier, se 
Bilaga 3, 4 och 5. 
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3.1.1 Slaktsvin 

Nedan redovisas antal avvikelser per kategori samt procentuell fördelning för slaktsvin. 
391 av de 506 underrättelser som inkom till Länsstyrelsen i Skåne, Halland, Blekinge 
och Kronoberg under 2015 rörde slaktsvin och avsåg totalt 1250 djur. Bland slaktsvin 
dominerade underrättelser gällande bristfällig hantering, skada och otillfredsställande 
rena i respektive ordning. Se vidare i Tabell 3.  
 
Tabell 3. Beskriver vilka avvikelser som noterats av OV i underrättelserna per antal slaktsvin 
under 2015 
Kategori  Antal  Procent 
Bristfällig hantering  312  25 %  
Skada  276  22 % 
Otillfredsställande rena  265  21 % 
Rörelseproblem 1  104  8 % 
Självdöda djur  99  8 % 
Fraktur  98  8 % 
Rörelseproblem 2  69  6 % 
Navelbråck  20  >2 % 
Nedsatt allmäntillstånd  5  >1 % 
Nedsatt fothälsa  2  >1 % 
Totalt  1250  100 % 
	

3.1.2 Nötkreatur 

11 av de 506 underrättelser som inkom till Länsstyrelsen i Skåne, Halland, Blekinge och 
Kronoberg under 2015 rörde nötkreatur och avsåg totalt 12 stycken djur. Kategorin 
Dräktiga djur dominerade med 41,67% följt av defekta/skadade horn samt fraktur, i 
respektive ordning. Se vidare i Tabell 4. 
 
Tabell 4. Beskriver vilka avvikelser som noterats av OV i underrättelserna per antal nötkreatur 
under 2015 
Kategori Antal 

 

Procent 
Dräktiga djur 5 

 

42 % 
Defekta/skadade horn 3 

 

25 % 
Fraktur 2 

 

17 % 
Skador 1 

 

8 % 
Rörelseproblem 1 

 

8 % 
Totalt 12 

 

100 % 
	

3.1.3 Sugga 

50 av de 506 underrättelser som inkom till Länsstyrelsen i Skåne, Halland, Blekinge och 
Kronoberg under 2015 gällde suggor och avsåg totalt 67 djur. Bogsår var den avvikelse 
som förekom mest frekvent och totalt 40 av 67 fall benämndes som bogsår följt av 
rörelseproblem 1 samt rörelseproblem 2 i respektive ordning. Redovisning av resterande 
avvikelser för suggor återfinns i Tabell 5. 
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Tabell 5. Beskriver vilka avvikelser som noterats av OV i underrättelserna per antal suggor 
under 2015 
Kategori Anta

l 

 

 Procent 

Bogsår 40 
 

 60 % 
Rörelseproblem 1 7 

 

 10 % 
Rörelseproblem 2 6 

 

 9 % 
Självdöda djur 5 

 

 7 % 
Nedsatt allmäntillstånd 4 

 

 6 % 
Nedsatt fothälsa 3 

 

 5 % 
Bristfällighantering  2 

 

 3 % 
Totalt: 67 

 

 100 % 
	

3.1.4 Får/lamm 

3 av de 506 underrättelser som inkom till Länsstyrelsen i Skåne, Halland, Blekinge och 
Kronoberg under 2015 rörde får/lamm. Totalt var det 11 djur som berördes av 
underrättelserna och 63,64 % av dessa gällde dräktiga djur. Tackor som är dräktiga får 
enligt L5, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande 
djur, SJVFS (2010:2), inte transporteras 14 dagar innan beräknad lamning. Se vidare 
resultat i Tabell 6. 
 
Tabell 6. Beskriver vilka avvikelser som noterats av OV i underrättelserna per antal får/lamm 
under 2015 
Kategori Antal Procent 
Dräktiga 7 64 % 
Avmagrade 3 27 % 
Horn - inåtväxande 1 9 % 
Totalt: 11 100 % 
	

3.1.5 Fjäderfä 

Underrättelser som innefattar slaktkyckling, höns samt kalkon har valts att analyseras 
gemensamt och benämnas som fjäderfä. Dock är det värt att nämna att av de 50 
underrättelser som rörde fjäderfä avsåg 42 av dessa slaktkycklingar. 
Vid en leverans av fjäderfä till slakteriet kan antalet djur vara väldigt högt, ofta flera 10 
000-tals, vilket också återspeglas i underrättelserna där en och samma underrättelse kan 
röra flera hundra fåglar. Två av avvikelserna för fjäderfä stod för nästan alla avvikelser 
som uppdagats vid levandedjurbesiktningen av OV. Självdöda djur i transport, där 
orsaken fastställts av OV vara en rad invärtes defekter, stod för hela 47,29 % av 
underrättelserna. Eftersom det rörde sig om så många olika problem som kan ha orsakat 
fåglarnas död har benämningen nedsatt allmäntillstånd valts. Självdöda djur - transport 
+ slakteri med okänd anledning till varför fåglarna avlidit stod för 46,97 %. Vidare 
resultat kan ses i Tabell 7 och en mer utförlig beskrivning samt definition av 
kategorierna finns i Bilaga 3.  
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Tabell 7. Beskriver vilka avvikelser som noterats av OV i underrättelserna per antal fjäderfä 
under 2015 
Kategori Antal djur  Procent 
Självdöda djur - transport, nedsatt allmäntillstånd 4968  47 % 
Självdöda djur – transport + slakteri, okänd anledning 4934  47 % 
Självdöda djur – transport + slakteri, ev. syrebrist 427  5 % 
Självdöda djur - transport + slakteri, olycka 83  > 1 % 
Bristfällig hantering - uppstallning 40  > 1 % 
Skada – fastklämda 10  > 1 % 
Bristfällig bedövning 2  > 0,1 % 
Totalt 10 509  100 % 
	
Som tydligt kan ses i tabellen ovan rör de flesta avvikelserna fåglar som på något vis 
avlidit innan de kommit till slakteriet eller på slakteriet innan de slaktats. Totalt rör 
underrättelserna 10 412 självdöda djur vilket innebär 99,08 % av alla fåglar som under 
2015 noterats med en avvikelse av OV i de fyra sydliga länen.  
Med hjälp av Jordbruksverkets statistikdatabas kunde utdrag göras för Sveriges totala 
slaktade fjäderfä i ton under 2015 samt hur mycket av dessa som kasserats av olika 
anledningar, också det i ton. De som kasserats kan både ha självdött under t.ex. 
transporten eller ha slaktats men varit otjänliga som livsmedel av olika anledningar. 
Utdraget visar att det totalt kasserades 2 940 ton av 143 840 ton slaktade fjäderfä vid 
svenska slakterier under 2015. Det motsvarar 2 % kasserade fjäderfä.  
Som nämnts tidigare kan flera hundratals fjäderfä beröras i en och samma underrättelse. 
För att istället få en bild av andelen underrättelser per avvikelse har en sammanställning 
gjorts i Tabell 8. 
 
Tabell 8. Beskriver andelen underrättelser per avvikelse som rör fjäderfä  
Kategori Antal underrättelser Procent 
Självdöda djur - transport, nedsatt allmäntillstånd 27  54 % 
Självdöda djur – transport + slakteri, okänd anledning 6 12 % 
Skada – fastklämda 6 12 % 
Nedsatt fothälsa 5 10 % 
Självdöda djur - transport + slakteri, olycka 2 4 % 
Självdöda djur – transport + slakteri, ev. syrebrist  2 4 % 
Bristfällig bedövning 1 2 % 
Bristfällig hantering - uppstallning 1 2 % 
Totalt 50 100 % 
	

Även om underrättelserna som gällde fjäderfä bara var totalt 45 stycken (exklusive de 5 
underrättelser som avsåg nedsatt fothälsa) var det 10 509 djur som underrättelserna 
avsåg. Trots den stora skillnaden visar ändå den senare tabellen att självdöda djur även 
här var dominerande i avseende på vilken avvikelse som noterats i underrättelsen. 
Självdöda djur stod för 74 % av alla underrättelser som inkom under 2015 till 
länsstyrelsen i de fyra länen. 
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3.1.5.1 Fothälsa 

Av de 50 underrättelser som rörde fjäderfä handlade 5 stycken (10 %) om nedsatt 
fothälsa. Trots att antalet underrättelser gällande denna typ av avvikelser var få, så 
ingick totalt 223 592 djur i denna avvikelsekategori. Avvikelserna presenteras därför för 
sig eftersom beskrivningen och antal djur som inkluderats i dessa underrättelser skiljer 
sig något från övriga underrättelser. För att bedöma fothälsan på fjäderfä kan 
fothälsoprogrammet, som upprättats av Svensk Fågel, användas. Enligt programmet 
bedöms 100 fötter av besättningen genom att klassificera fothälsan som 0, 1 eller klass 2 
för varje fågel. Klass 0 beskriver en normal, slät och frisk fot, klass 1 beskriver en fot 
med tecken på hudförtjockning samt färgförändring och klass 2 förekomst av djupare 
sår. Klassen multipliceras sedan med en viktningsfaktor och fotpoäng mellan 0-200 
erhålls. Den totala fotpoängen som överstiger 80 poäng ger besättningen en anmärkning 
på hög nivå (Kulle & Sällvik 2009).  
Underrättelserna med avvikelser som rör nedsatt fothälsa beskriver fotpoäng mellan 
100-170 poäng, vilket alltså är mycket höga poäng. I en och samma underrättelse som 
rör avvikelsen nedsatt fothälsa kan OV beskriva flera slakttillfällen där besättningar har 
haft höga fotpoäng. Det gemensamma för de olika slakttillfällena är att fåglarna som 
slaktas kommer från samma producent men från olika besättningar. Producenten har 
alltså olika “Hus” (t.ex. Hus A, B osv.) där olika fjäderfäbesättningar hålls. De slaktas 
sedan per hus men det behöver inte ske samma dag. De fem underrättelserna som rör 
höga fotpoäng kommer alltså att beröra väldigt många djur och det ansågs därför 
lämpligt att redovisa dessa avskilt. Se vidare i Tabell 9 nedan. 
 
Tabell 9. Beskriver hur situationen såg ut för de underrättelser från 2015 som rör fjäderfä med 
avvikelsen nedsatt fothälsa 
Underrättelse Antal besättningar Antal djur 
1 2 77 808 
2 2 39 457 
3 1 22 332 
4 3 31 902 
5 2 52 093 
Totalt 10 223 592 
	

Eftersom inte varje fågel i besättningen har inspekterats, utan en bedömning av 100 
fötter har gett ett medelvärde, behöver det inte betyda att alla 223 592 fåglar har dålig 
fothälsa. Eftersom en fuktig och dålig ströbädd ofta är orsaken till dålig fothälsa är det 
viktigt att denne sköts på rätt sätt. Då underrättelsen beskriver dålig fothälsa på alla 
besättningar från samma producent kan problem med felaktig skötsel av ströbädden 
uppmärksammas och förbättras på gårdsnivå.  
 

3.1.6 Slaktade djur under 2014 och 2015 

Enligt Jordbruksverket (2015) slaktades det under 2015 totalt 2,56 miljoner svin i 
Sverige, vilket var 1 % mindre än 2014. Även andelen slaktade får/lamm minskade 
under 2015 med 1,6 % jämfört med förgående år. Andelen nötkreatur och kalvar som 
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slaktades under 2015 var 428 200 stycken vilket motsvarar en ökning med 1 % från 
2014.  I Tabell 10 redovisas hur många får/lamm, svin, storboskap och kalvar som 
slaktades i Blekinge, Skåne, Kronoberg och Halland under 2014. Den erhållna datan har 
sedan jämförts med andelen djur som berörts av underrättelserna från 2015 för att få en 
spekulativ översikt över hur många djur som noterats med brister procentuellt sett.  
 
Tabell 10. Visar antalet får/lamm, svin, storboskap & kalvar som slaktades under 2014. 
Underrättelserna från 2015 innefattar nötkreatur, får/lamm och svin (inklusive sugga).  
Län Får/lamm Svin Storboskap & 

kalv 
Totalt per län 

Blekinge 4 800 6 272 2041 13 113 st. 
Halland 3 596 96 786 1 528 101 910 st. 
Skåne 27 146 995 307 75 509 1 097 962 st. 
Kronoberg 2 082  13 389 15 471 st. 
Totalt 37 624 1 098 365 92 467 1 228 456 

Underrättelser 
2015 

Får/lamm Slaktsvin & sugga Nötkreatur  

Antal djur 11 1317 12  
Andelen 
avvikelser i % 

0,03 % 0,12 % 0,01 %  

	

3.2 Kvalitativ data – Frågeformulär 

De respondenter från länsstyrelsen som deltagit i studien presenteras med förkortningen 
LÄNS och OV som deltagit i studien som SLV. I varje stycke redovisas svarsexempel 
från frågeformulären. Fyra stycken djurskyddshandläggare svarade på frågeformulär 1 
och benämns därför som LÄNS 1 - LÄNS 4. Tre stycken OV svarade på frågeformulär 
2 och benämns nedan som SLV 1 - SLV 3. Svaren från frågeformulären presenteras 
nedan och återfinns i Bilaga 1 - 2.  

3.2.1 Länsstyrelsens djurskyddshandläggare 

De respondenter från länsstyrelsen (härefter benämnda LÄNS) som deltagit i studien var 
alla positivt inställda till den levandedjurbesiktningen som ingår i OVs arbetsuppgifter, 
både med avseende på djurskydd och livsmedelssäkerhet. Detta motiverades med att det 
är ett bra och viktigt verktyg för att säkerställa så att olämpliga djur inte hamnar i 
livsmedelskedjan, men även att det är ett bra sätt att upptäcka eventuella brister som kan 
ha uppkommit i produktionsledet.  
 

Fråga 3: Vad anser du om levandedjurbesiktning innan slakt sett ur 
djurskyddssynpunkt? Utveckla gärna 
 
LÄNS 3“Levandedjursbesiktningen är sedan mycket lång tid tillbaka ett viktigt 
instrument för att hindra olämpliga djur att hamna i livsmedelskedjan. Under 
senare år har Livsmedelsverkets veterinärer genom ändrad lagstiftning fått 
tydligare uppgifter även inom djurskyddsområdet. Jag tycker att de i den absoluta 
majoriteten av fallen tar uppgiften på allvar och gör ett bra jobb. Informationen till 
länsstyrelsen är bra i de flesta fall.” 
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3.2.1.1 Befintliga rutiner 

Rutiner gällande hur underrättelserna ska hanteras har utformats och tagits fram på 
respektive länsstyrelse. Hur dessa rutiner tillämpas beror på det enskilda fallet och 
vilken information länsstyrelsen har fått initialt från OV.  
  

Fråga 4: Har ni på länsstyrelsen några bestämda rutiner för de underrättelser om 
djurskydd som inkommer till länsstyrelsen från Livsmedelsverket? Om Ja, hur ser 
dessa ut? 
 
LÄNS 3 “Informationen (underrättelsen) bedöms och prioriteras. Allvarliga fall 
som indikerar att allvarliga djurskyddsproblem kan finnas på gården leder till 
kontrollbesök. Beroende på ärendets karaktär kan andra åtgärder vara a) 
meddelande till djurhållaren med möjlighet att yttra sig i ärendet, b) bedömning att 
gården bör få ett kontrollbesök relativt snart, c) ärendet stängs utan åtgärd men 
informationen noteras så att den finns om det kommer fler fall eller d) 
åtalsanmälan. Normalt sett ska länsstyrelsen inte göra åtalsanmälan av sådant som 
enbart grundas på information som kommer från den officiella veterinären vid 
slakteriet. Sådant ska Livsmedelsverket lämna till åtal. Dessa rutiner har dock ännu 
inte slagit igenom fullt ut, men ska vara så från och med slutet av 2015.” 

 
Av svaren att döma har länsstyrelsen hittills haft möjligheten att upprätta en 
åtalsanmälan gentemot djurhållare och transportörer om bristerna är av sådan karaktär 
att det anses nödvändigt. Detta är dock något som uppges kommer att ändras i en ny 
vägledning som håller på att tas fram av Jordbruksverket. Denna nyordning innebär att 
det istället ska vara OV som upprättar åtalsanmälan, när det är dessa som har 
förstahandsuppgifterna i det enskilda fallet. 
 

LÄNS 2 “[...] Länsstyrelsen kan också åtalsanmälan djurägaren eller 
transportören, men det kommer att bli så att Livsmedelsverket lämnar in en 
åtalsanmälan, enligt en ny vägledning, eftersom de har förstahandsuppgifterna. De 
är de som har dokumenterat iakttagelserna.” 

	

3.2.1.2 Underrättelser om djurskydd och arbetsbelastning 

Samtliga LÄNS vittnar om att de nya riktlinjer som OV följer sedan några år tillbaka, 
har lett till en ökad arbetsbelastning. Den ökade arbetsbelastningen beskrivs bland annat 
som fler underrättelser, fler utförda kontroller samt ett ökat antal åtalsanmälningar 
gentemot djurägare/transportörer. 

 
Fråga 5: Under 2014 ändrade Livsmedelsverket sina rutiner vad gäller 
vidarerapportering till länsstyrelsen vid misstänkta brister på slakterier.  
 
Har Livsmedelsverkets nya rutiner påverkat dig i ditt arbete? Om ja, hur? 
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LÄNS 1 “Det har blivit en större arbetsbelastning. Underrättelserna ökade kraftigt 
i antal.” 

 
LÄNS 2 ”Det kommer ny vägledning snart som anger bl.a. att det är 
Livsmedelsverket i första hand som ska lämna in åtalsanmälningarna. Den gamla 
vägledningen resulterade i fler underrättelse och fler kontroller och 
åtalsanmälningar av djurägare/transportörer” 

 
De nya riktlinjerna gällande underrättelserna har bidragit till att alla fall av misstänkta 
avvikelser i anknytning till slakt rapporteras till länsstyrelsen. Trots att underrättelserna 
har ökat kraftigt i antal menar dock LÄNS 3 att det är positivt, i och med att det innebär 
att de numera gör sitt jobb. LÄNS 1 menar dock att det i vissa fall leder till extra arbete 
när det t.ex. har skett olyckor i hanteringen. Precis som LÄNS 1 skriver behöver det inte 
vara en brist i djurhållningen bara för att ett djur dött eller skadat sig. 
 

Fråga 6: Vad anser du om de nya riktlinjerna som de officiella veterinärerna följer 
sedan 2014? 
 
LÄNS 1 “Ibland är underrättelserna bra och ibland ger de arbete i fall där det 
egentligen inte är något problem utan att det har skett olyckor i hanteringen av 
djuren. Det behöver inte alltid vara en brist för att ett djur har skadat sig eller dött. 
Det hade varit bättre om det var en bättre dialog mellan OV och transportörerna 
ibland.” 

 

3.2.1.3 Nuvarande samarbete 

Det framgår tydligt att kommunikationen mellan OV och länsstyrelsen har intensifierats 
och att de nya riktlinjerna har lett till en ökad arbetsbelastning för båda parter. Trots 
detta upplever samtliga LÄNS inte bara att samarbetet mellan dem och 
Livsmedelsverket har förbättrats sedan de nya riktlinjerna infördes utan även att det i 
dagsläget i stora drag fungerar bra. 
 

Fråga 7: Slutligen, anser du att ert samarbete med Livsmedelsverket gällande 
underrättelser om djurskydd fungerar på ett bra och effektivt sätt? Utveckla gärna  

 
LÄNS 1 “Det fungerar oftast bra. Underrättelserna saknade i början mycket 
information men nu har de blivit bättre. Vi återkopplar alltid till OV utgången i 
ärendet.” 
 
LÄNS 2 “Ja, men kommer förmodligen bli bättre med den nya vägledningen.” 

	

3.2.2 Livsmedelsverkets officiella veterinärer 

I enlighet med LÄNS ansåg samtliga av Livsmedelsverkets respondenter, härefter SLV, 
att den levandedjurbesiktningen som ingår i deras arbetsuppgifter är viktigt för 
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djurskyddet och livsmedelssäkerheten. Det framgick även att denna del av kontrollen 
anses vara ett bra verktyg för att få en bild av vilka förhållanden som råder hos 
leverantören.  
 

Fråga 2: Vad anser du om levandedjurbesiktning innan slakt? Motivera gärna 
 
SLV 1 “Väldigt viktig! Där ser vi om djuren är ok att ingå i livsmedelskedjan samt 
att djurskyddsbedömningen är ok” 

 
SLV 3 “En mycket viktig punkt dels vad det gäller livsmedelssäkerheten, men 
framförallt gällande djurskyddet för man får en idé om vilka förhållanden som 
råder hos lantbrukaren.” 

	

3.2.2.1 Arbetsbelastning och utmaningar 

De främsta svårigheterna med kontrollen av djurskyddet vid slakt är enligt SLV att ta 
ställning i de fall som inte är helt självklara, men även att hinna med att observera så 
mycket som möjligt. 
 

Fråga 3: Vilka är enligt dig de största utmaningarna när det kommer till kontrollen 
av djurskyddet vid slakt? Motivera gärna 
 
SLV 2 “ Att hinna se och observera så mkt som möjligt och veta hur man bäst 
hanterar fallen när de dyker upp.” 

 
SLV 3 “Den största utmaningen är hur man ska ta ställning till saker som ligger i 
gråzonen dvs. lagstiftningen är inte tillräcklig detaljerad över var gränsen går. Man 
kan inte skriva en avvikelse eller göra en anmälan om man ej har ett lagstöd.” 

 
De flesta av SLV angav att de upplever arbetsbelastningen gällande kontroll av djuren 
vid slakt som “lagom” eller “i allmänheten god”. Det framgick dock att 
arbetsbelastningen är mer påtaglig vissa dagar, beroende på djurslag och den tid som de 
har till sitt förfogande. Det angavs även att belastningen gällande djurskyddet vissa 
dagar kan vara tufft.  
 

Fråga 4: Hur upplever du att arbetsbelastningen är för dig som officiell veterinär 
när det gäller kontroll av djur vid slakt? 
 
SLV 1 “Lagom, jag hinner oftast med det jag ska inom en rimlig tid.” 

 
SLV 3 “Ibland är det tufft vad det gäller djurskyddet.” 

	

3.2.2.2 Nuvarande samarbete 

I enlighet med LÄNS beskrev SLV sina upplevelser om de nya riktlinjerna som införts 
från Livsmedelsverkets sida som positiva. SLV1 svarade att nyordningen var bra i det 
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avseende att den erhållna informationen numera når länsstyrelsen och inte “fastnar” hos 
Livsmedelsverket. SLV2 svarade även att den numera är ett bra verktyg för att hjälpa 
länsstyrelsen att prioritera sitt arbete ute hos primärproducenterna.  
 

Fråga 5: Alla noteringar om avvikelser i djurskyddet som uppdagas i samband med 
slakt ska, som känt, numera rapporteras till länsstyrelsen som underrättelse om 
djurskydd. Vad anser du om denna nyordning? Motivera gärna 
 
SLV 1 “Bra, information ska inte fastna hos en myndighet som inte har 
kontrollansvar på gården” 

 
SLV 2 “Anser att det är viktigt så att länsstyrelsen kan få en överblick och koll på 
hur läget är ute på slakterierna och därmed kunna prioritera sitt arbete med 
kontrollerna ute hos primärproducenterna. 

 
SLV 1 angav även att de nya riktlinjerna har lett till att kommunikationen mellan 
Livsmedelsverket och länsstyrelsen har intensifierats och förbättrats och på frågan om 
SLV ansåg att de befintliga riktlinjerna borde ändras, svarade samtliga nej. Det framgick 
dock att länsstyrelsens hantering av informationen skiljde sig avsevärt mellan länen, 
vilket skulle kunna ses som ett potentiellt problem.  
 

Härledning från Fråga 6: Har kommunikationen och samarbetet mellan dig och 
länsstyrelsen förändrats sedan de nya riktlinjerna infördes? 
 
Fråga 7: Anser du att riktlinjerna angående det ovannämnda borde ändras? Om Ja, 
hur/varför? 
 
SLV 1 “ Nej. Men Länsstyrelserna hanterar informationen väldigt olika, så borde 
det inte vara. Både Livsmedelsverket och länsstyrelsen behöver jobba mer lika i 
hela landet.”  

 

3.2.2.3 Arbetsuppgifter 

Den teori som Wiberg (2012) framhöll gällande svårigheterna med att genomföra 
kontroll på den egna arbetsplatsen får föga medhåll av SLV.  De svårigheter som 
uppkommer i samband med kontrollen upplevs snarare bero på yrkesrollen som 
kontrollerande myndighet än att kontrollen sker på arbetsplatsen.  
 

Fråga 8: Anser du att kontrollen försvåras eftersom den görs på din arbetsplats och 
kan gälla människor som du delar arbetsplats med? 
 
SLV 2 “Till viss del är det så men det är en del av vårt arbete som kontrollerande 
myndighet och något vi ständigt behöver hantera efter bästa förmåga” 
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När det kommer till rutiner om att informera den näringsidkare som underrättelsen avser 
erhölls olika svar. Gemensamt för några av SLV var dock att detta inte görs om det 
misstänks kunna påverka senare rättsliga processer.  
 

Fråga 9: Meddelar du den som underrättelsen om djurskydd avser (d.v.s. 
djurhållare, transportör eller slakteri) vilka avvikelser du noterat och rapporterat 
vidare till länsstyrelsen? 
 
SLV 3 “Det beror på fallet, är det något som gäller slakteriet gör jag det för att jag 
har också rapporterat en avvikelse om djurskydd i vårt interna kontrollsystem. När 
det gäller transportör och djurhållare beror det på fallet. Misstänker jag att flera 
djur far illa gör jag det inte, för att jag vill länsstyrelsen ser realiteten när de sedan 
följer upp ärendet.” 

 
4. Diskussion 
Syftet med denna studie var att i) se hur djurvälfärden ser ut i realiteten utifrån analys av 
de underrättelser som inkommit till Länsstyrelsen i Skåne, Halland, Blekinge och 
Kronoberg under 2015 samt ii) beskriva hur samarbetet mellan Livsmedelsverket och 
länsstyrelsen fungerar i avseende på de rutiner och riktlinjer som följs i dagsläget.  
Av svaren att döma anser både SLV och LÄNS att deras nuvarande samarbete fungerar 
bra. Efter att ha analyserat de erhållna svaren på frågeformulären verkar även merparten 
av respondenterna positivt inställda till den nyordning som införts från 
Livsmedelsverkets sida. LÄNS menar att även om det lett till en ökad arbetsbelastning 
så har det också bidragit till en ökad kommunikation mellan parterna vilket upplevs som 
något positivt. Dessutom menar LÄNS att OV numera rapporterar in misstänkta brister i 
den utsträckning som de ska, vilket inte bara är en förbättring utan också väsentligt för 
ett säkert djurskydd vid slakt. En potentiell svaghet i samarbetet skulle dock kunna vara 
att länsstyrelsens rutiner för hur ärendena handläggs skiljer sig åt mellan länen, något 
som även nämns av SLV.  
Eftersom alla misstänkta avvikelser numera rapporteras till länsstyrelsen bör det således 
även minska risken för att potentiella brister i djurhållningen inte når länsstyrelsen för 
vidare handläggning. I det avseendet är också vi positivt inställda till nyordningen.  
Vi är även av den åsikt att den ökade arbetsbelastningen som följt av de nya rutinerna 
som OV förhåller sig till, i vissa avseenden skulle kunna reduceras. LÄNS förklarar 
nämligen att en del underrättelser som rapporteras av OV beskriver avvikelser som 
snarare innefattar olyckor som skett och är alltså inte ett djurskyddsärende i den 
bemärkelsen. Denna typ av underrättelser beskrivs av LÄNS ge djurskyddshandläggarna 
“onödigt” arbete. Åsikten styrks av de underrättelser som vi analyserat, där en del 
beskriver avvikelser där t.ex. transportbilen havererat och som till följd lett till hög andel 
självdöda djur i besättningen. Den typen av avvikelse benämns alltså inte per automatik 
som ett djurskyddsärende i det enstaka fallet. Skulle däremot olyckan upprepas eller 
bero på brister i rådande rutiner skulle utgången kunna bli en annan. Kanske hade 
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arbetet underlättats om gemensamma riktlinjer infördes hos länsstyrelsen om hur denna 
typ av ärenden ska behandlas.  
Även av svaren från SLV att döma, finns det svårigheter kring bedömningen av vilka 
brister som bör anses vara ett djurskyddsärende. Det uppkommer ibland vissa 
svårigheter att göra bedömningar i de fall som ligger i “gråzonerna”, de som inte 
innefattar solklara brister och avvikelser från rådande författningar. SLV menar att det är 
i dessa fall som de största svårigheterna i deras arbete ligger i och med att lagen inte är 
tillräckligt detaljerad när det kommer till gränsfall, vilket även återspeglas i 
underrättelserna. Även här kunde vi anknyta frågeformulärens svar till beskrivningen av 
avvikelserna i underrättelserna. Under analyseringen av underrättelserna kunde vi 
upprepande gånger utläsa att de nya rutinerna satt spår i OVs tillsynsarbete vid 
slakterierna. I beskrivningen av de avvikelserna som uppdagats återkom frasen “Denna 
underrättelse görs enligt instruktioner om att alla avvikelser vid levandedjurbesiktning 
ska rapporteras till berörd länsstyrelse” vilket härleder från de nya rutinerna som OV 
måste förhålla sig till efter 2014. Visserligen är det som även framgår i frågeformulären, 
kanske säkrare att rapportera in allt, men då måste det även finnas resurser och möjlighet 
för länsstyrelsen att följa upp samt kontrollera ärendena när de väl hamnat på deras bord.  
Att varje enskild djurskyddssituation vid levandedjurbesiktningen inte kan tas upp i 
lagstiftningen är kanske ändå förståeligt. Övergripande står det i lagen att djur inte får 
utsättas för onödigt lidande. Svårigheterna i OVs arbetsuppgifter är således att avgöra 
när nödvändigt lidande blir onödigt lidande och med det en överträdelse mot rådande 
lagkrav. OV står för expertisen vad gäller hur djur ska skötas samt behandlas och har 
därmed också befogenheten att bedöma när ett djur utsatts för onödigt lidande. Ett 
tydligt exempel på sådana fall är djur med navelbråck. Navelbråck hos svin är relativt 
vanligt och det finns ingen direkt lagstiftning som beskriver att dessa djur inte får 
transporteras eller slaktas. Ett navelbråck är i många fall (enligt OV i underrättelserna 
som analyserats) inte heller besvärande för grisen. Det kan därmed anses att ett djur med 
navelbråck kan transporteras utan att utsättas för onödigt lidande med förbehåll att djuret 
ska transporteras avskilt och med extra strö för att minska skaderisken. Men ett 
navelbråck innebär också en potentiell skaderisk och kan resultera i ett stort lidande för 
djuret om det skulle spricka.  
Av frågeformulären framgår det även att efterfrågan finns efter ett gemensamt 
arbetsunderlag gällande hur bedömningar ska göras i det enskilda fallet. Detta är något 
som vi anser skulle kunna göra bedömningarna vid levandedjurbesiktningen på 
slakterierna mer enhetliga i landet. Rättssäkerheten för den enskilda företagaren skulle 
då också kunna tänkas öka samtidigt som OVs arbete underlättas. Behovet av 
gemensamt arbetsunderlag styrks av LRF (2015) som beskriver att bedömningen vid 
levandedjurbesiktningen skiljer sig åt både inom och mellan slakterier samt att 
länsstyrelsen behandlar underrättelserna olika, vilket kan leda till att rättssäkerheten 
försämras för djurhållarna. 
Vad som tydligt kunde ses i underrättelserna var att Skåne klart var dominerande av de 
fyra länen vad gäller inkomna underrättelser under 2015. Totalt var 82 % riktade till 
Länsstyrelsen i Skåne. Teorin om att orsaken till fenomenet kunde vara att Skåne även 
har fler produktionsdjur än de andra länen undersöktes. Av de fyra länen var 53 % av 
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alla produktionsdjur som var registrerade hos Jordbruksverket under 2015 lokaliserade i 
Skåne län, vilket kan vara en bidragande faktor till fler underrättelser till Länsstyrelsen i 
Skåne. Dessutom slaktades det i Skåne totalt 1 097 962 får, svin, storboskap och kalvar, 
vilket motsvarar 89,4 % av det totala antalet slaktade djur i dessa län under 2014 (se 
Tabell 10). Det bör också nämnas att även om djuren är registrerade i ett visst län 
behöver det inte betyda att de slaktas där. På så vis kan den högre andelen slaktade djur i 
Skåne jämfört med de andra tre länen alltså bero på att djuren transporteras dit för slakt 
från andra län. 

4.1 Befintliga avvikelser och möjliga förbättringar 

Av de 506 underrättelser som analyserats i studien beskrev 77 % avvikelser som 
uppdagats på slaktsvin vid transporten eller på slakteriet. Avvikelserna som 
kategoriserats som bristfällig hantering (vilken involverade felaktig märkning, 
användning av elpåfösare, våld osv.), skada (vilken involverade skador på svans efter 
svansbitning, sår osv.) och otillfredsställande rena (vilken involverar djur som är skitiga 
av gödsel) är de avvikelser som mest frekvent förekom i underrättelserna. Dessa 
avvikelser (och även många andra vilka förekom i underrättelserna) beror i allra högsta 
grad på den mänskliga hanteringen av djuren och påverkar slaktsvinens djurvälfärd 
mycket negativt. Eftersom avvikelserna beror på den mänskliga hanteringen anser vi att 
det då också borde finnas en stor chans till förbättring för att undvika förekomsten av 
avvikelserna. Kategorierna skada och otillfredställande rena kan bero på felaktig skötsel 
av djuren på produktionsgården. Om rutinerna förändras vid gårdarna skulle 
förekomsten av avvikelserna kunna minskas. Att öka mängden strö till grisarna kan 
minska förekomsten av svansbitning i besättningen samt hålla djuren renare i 
kombinationen med att öka utgödslingen. Genom liknande förbättringar av 
skötselrutiner för suggor kan förekomsten av bogsår minskas. Av underrättelserna som 
innefattade suggor var avvikelsen bogår mest frekvent med en procentandel på 59,7 %. 
Bogsår kan utvecklas under digivningsperioden eftersom suggan då ligger mycket på 
sidan. Om det inte finns tillräckligt mycket strö för henne att ligga på är risken stor att 
bogsår utvecklas.  
Ett annat viktigt exempel på hur skötselrutinerna påverkar djurens välbefinnande är 
fothälsan hos fjäderfä och då främst på slaktkycklingar. Ett stort antal fåglar (223 592 
st.) hade enligt underrättelserna från 2015, bedömts med höga fotpoäng. Dålig fothälsa 
har bevisats till hög grad bero på ströbäddens fuktighet och enligt Kulle & Sällvik 
(2009) bör en fuktighetsgrad på 37 % inte överstigas för att erhålla låga fotpoäng hos 
slaktkycklingarna. Detta uppnås bland annat genom att ha ett bra utgödslingssystem i 
husen där fåglarna hålls.  
Genom underrättelserna får länsstyrelsen kunskap om hur djurskyddsläget för 
slaktsvinen, suggorna, slaktkycklingarna och andra produktionsdjur ser ut och kan sedan 
utifrån den kunskapen genomföra åtgärder för att förbättra situationen.  
Även i de underrättelser där bristfällig hantering förekom anser vi att en stor 
förbättringsmöjlighet finns. I dessa berördes främst hårdhänta metoder vid drivning av 
djuren samt överdriven användning av tatueringshammare/tatueringsjärn och elpåfösare. 
Att utsätta djuren för fysiskt våld är i synnerhet en dålig välfärdsfaktor och inte i 
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enlighet med gällande lagkrav. Som tidigare nämnts, introduceras djuren för en rad olika 
stressrelaterade moment under själva slaktdagen. Stressade djur har en större tendens att 
uppvisa beteenden så som ofrivilja/oförmögenhet att röra sig, flyktförsök samt 
aggressivitet gentemot artfränder och kan i värsta fall leda till döden. Dessa oönskade 
beteenden kan i sin tur medföra svårigheter i hanteringen av djuren vid transport, på-och 
avlastning, drivning, uppstallning och bedövning. Det har även framkommit att stressade 
djur också kan ge köttprodukter av sämre kvalitet. Genom att ha kunskaper om varje 
djurslags artspecifika beteenden och hur dessa reagerar samt interagerar på stimuli i dess 
omgivning skulle således hanteringen av djuren kunna underlättas. På detta vis menar vi 
att även behovet av att driva djuren hårt med tillexempel slag och elpåfösare också 
skulle minska. Att sprida kunskap om djurens beteenden och hur de uppfattar sin 
omgivning är således något som både länsstyrelsen, Jordbruksverket och olika 
branschorganisationen inom den gröna näringen bör engagera sig i.   

4.2 Bedövning som välfärdsfaktor 

I litteraturen finns det många studier att tillgå gällande bristfällig bedövning och välfärd 
vid slakt. Både Hultgren et al. (2014) och Atkinson et al. (2013) menar att tjurar löper 
större risk att utsättas för ofullständig bedövning vid mekanisk bedövning än andra 
nötkreatur. Efter vår analys av underrättelserna fann vi enbart två fall av bristfällig 
bedövning, ingen gällande mekanisk bedövning och samtliga gällde fjäderfä. Detta 
väckte vårt intresse och fick oss att undra om det beror på att bedövningen vid slakt idag 
går att anses som mycket god eller om OV inte anser det vara en brist om djuret skjuts 
om i direkt anslutning till det första misslyckade försöket. Kanske är den bristfälliga 
bedövningen just sådana fall som hamnar i det som SLV benämner som gråzonen? I 7 
kap 2§ L22 föreskrivs det att det efter utförd bedövning ska göras en kontroll för att 
säkerhetsställa att djuret är bedövat. Om den ofullständiga bedövningen upptäcks och 
åtgärdas innan dess att djuret avblodas anser vi att det knappast bör räknas som en brist i 
lagens mening. Kanske är det till och med oundvikligt i enstaka fall med tanke på hur 
många djur som passerar våra slakterier dagligen. Men hur blir förhållningssättet ur 
djurskyddssynpunkt om det förekommer rutinmässigt, kanske flera gånger per dag? Rent 
teoretiskt skulle det kunna innebära en ökad risk att djur går till avblodningen 
obedövade vilket i synnerhet går emot lagkravet och innebär ett onödigt lidande för 
djuret i fråga. Dessutom skulle det kunna indikera på brister i personalens 
bedövningsteknik och fel på utrustningen.   

4.3 Övergripande bedömning av djurskyddet 2015 

Efter analyseringen av underrättelserna ville vi jämföra resultatet med hur många djur 
som slaktats i de fyra länen under 2015 för att se hur stor procentuell andel av dessa djur 
som noterats med en avvikelse. Tyvärr fanns inte statistik tillgänglig för hur många djur 
som slaktats i respektive län under 2015, utan enbart det totala antalet slaktade djur i 
hela Sverige. Vid en jämförelse av den totala andelen slaktade djur år 2014 med år 2015 
i Sverige, fick vi ett resultat som påvisade att den procentuella skillnaden inte var stor. 
För andelen slaktade svin samt får/lamm minskade siffran med 1 % respektive 1,6 %, år 
2014 jämfört med 2015 och andelen slaktade nötkreatur ökade med 1 %. Vi ansåg därför 
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att en teoretisk bedömning av djurskyddet kunde sammanfattas genom att jämföra 
statistiken för slaktade djur år 2014 i de fyra länen med underrättelserna från 2015. Det 
är vår åsikt att man utifrån resultatet kan konstatera att djurvälfärden vid slakterierna är 
mycket god i alla fall vad avser djurslagen får/lamm, nötkreatur och svin. Av alla de djur 
som slaktats under 2014 var det enbart 0,12 % svin, 0,03 % får/lamm samt 0,01 % 
nötkreatur som enligt underrättelserna från 2015 noterats med en avvikelse. Det bör 
även understrykas att även om OV har noterat en avvikelse och rapporterat det vidare till 
länsstyrelsen, behöver det inte betyda att alla underrättelser är befogade och resulterar i 
ett djurskyddsärende. Som nämnts tidigare beskriver LÄNS i svaren till 
frågeformulären, att OV ibland underrättar länsstyrelsen om sådant som inte är ett 
djurskyddsärende. Likaså menar SLV att de ibland anser sig tycka det är svårt att veta 
var gränsen går för vad som är ett djurskyddsärende och inte. Man kan därför tänka sig 
att siffran, som beskriver antal djur som ingår i ett befogat djurskyddsärende, skulle 
kunna vara ännu lägre.  
Även om antalet slaktade djur under 2014 och andelen djur som noterats i 
underrättelserna 2015 inte visar hur djurvälfärden såg ut i realiteten under 2015, ger den 
ändå en teoretisk bild av djurvälfärden vid slakt vilken vi tycker är viktig att belysa. Det 
kan t.ex. tyckas anmärkningsvärt att 1317 svin och suggor noterats med avvikelser när 
man först ser siffran tagen ur sitt sammanhang. Men faktum är att det bara motsvarar 
0,12 % av de 1 098 365 suggor och svin som slaktades i de fyra länen under 2014. I det 
stora hela är det enligt oss en låg siffra som faktiskt indikerar på en god djurvälfärd. 
Dock utesluter det inte behovet av att ständigt sträva efter en förbättrad djurvälfärd för 
våra produktionsdjur. 

4.4 Hushållning av resurser 

Under 2015 kasserades 2 940 ton fjäderfä i hela Sverige, vilket motsvarar 2,09 % av alla 
de fjäderfän som producerats och skickats till slakt.  Det är allmänt känt att 
djurproduktion kostar pengar och har en negativ inverkan på klimatet. Av de 16 för 
Sverige gemensamma miljömål som beslutats av regeringen ingår bland annat 
“Begränsad klimatpåverkan”. Av den anledningen borde det ligga i allas intresse att all 
djurproduktion optimeras så att så lite svinn som möjligt uppstår, både för att sträva efter 
att nå miljömålet och spara vår miljö men också för att minska onödiga kostnader. 
Utöver miljömässiga och ekonomiska aspekter kan också djurvälfärden gynnas av att 
sträva efter att minska antalet kasserade slaktkroppar. Orsaken till att kropparna 
kasserats beror på att de av olika anledningar har otjänligförklarats. Orsakerna kan vara 
att djuren är sjuka, skadade eller har självdött under t.ex. transporten. Djur som anses 
otjänliga som livsmedels slängs vanligtvis, men kan även rötas och användas som 
biogas. Om man vill minska andelen kasserade slaktkroppar kan man alltså behöva 
komma till rätta med varför djuren självdött under transporten eller vad 
sjukdomen/skadan beror på, så att en förbättring kan göras. En sådan förbättring bör 
således också bidra till en direkt förbättring av djurvälfärden. Som lantbrukare finns det 
även möjlighet att söka ekonomisk ersättning inom landsbygdsprogrammet för extra 
djuromsorg för suggor och får, vilket är en del av EU:s och Sveriges arbete för att 
utveckla landsbygden. 
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4.5 Framtida arbete inom området 

För att få en bättre uppfattning om de riktlinjer som finns och dess effektivitet var 
ambitionen att ta kontakt med olika djurhållare för att se hur dessa upplever den 
nyordning som införts. Det har nämligen framkommit en stor oro bland producenterna 
att de helt eller delvis fallit ur informationskedjan i avseende på när eventuella brister på 
deras djur rapporterats till länsstyrelsen (Lantbrukarnas riksförbund, 2015). I många fall 
menar producenterna att de aldrig får reda på att OV uppdagat avvikelser vid 
levandedjurbesiktningen och vidarerapporterat detta till länsstyrelsen. På så vis menar 
LRF (2015) att de nya rutinerna orsakar en rättsosäkerhet för producenterna som är 
mycket påfrestande. Fråga 9 i Bilaga 2 härleder från denna oro och vi ville ta reda på om 
OV meddelade producenterna om underrättelsen som berör dem och deras djur.  
De riktlinjer och arbetsrutiner som finns i djurskyddskontrollen påverkar alltså inte bara 
den personal som ansvarar för djurskyddet utan även de näringsidkare för vilka 
underrättelserna berör. Vår tanke var således att kontakta LRF och på så sätt få tag på 
representanter för den gröna näringen att delta i ett frågeformulär. Dessvärre fick vi inte 
tag på någon kontaktperson vilket resulterade i att denna del av studien uteblev.  
Eftersom även näringsidkarnas åsikter och upplevelser av de nya rutinerna är viktiga 
faktorer för att göra en rättvis bedömning av hur de fungerar, menar vi att vidare studier 
som undersöker dessa är av intresse. 
Det hade även varit intressant att se hur de underrättelser som inkommit till länsstyrelsen 
handläggs i avseende på hur många som bedömts vara befogade och därmed lett till ett 
föreläggande, åtalsanmälan eller en offentlig kontroll av verksamheten. Det resultat som 
erhålls skulle också kunna vara en indikator på om samarbetet är effektivt och även 
relevant för denna studie 

4.6.1 Eventuella felkällor och risker med metoden 

Att använda sig av frågeformulär medför en del risker som bör tas i beaktande när data 
ska analyseras. Att använda sig av öppna frågor i ett frågeformulär ger utrymme för 
egna tolkningar och upplevelser, men det kan också upplevas som krångligt och 
tidskrävande när detta kräver ett större engagemang av respondenten. Detta menar 
Denscombe (2009) skulle kunna medföra att människor avskräcks från att delta eller 
kortar ner sina svar för att spara tid. Det finns även en risk att respondenterna inte vågar 
eller vill svara helt sanningsenligt för att vara lojal mot sin arbetsgivare och kollegor. 
Det finns utöver detta en liten, om ens någon, möjlighet att värdera om respondenten 
svarat sanningsenligt på frågeformuläret i och med att frågeformuläret fyllts i på egen 
hand via internet. Antalet respondenter som svarade på frågeformuläret var ringa (sju 
stycken) och länsstyrelserna så väl som Livsmedelsverket fick själva bestämma vilka 
som skulle delta. Med tanke på urvalet och det ringa antalet deltagare i frågeformulären 
föreligger även en risk att deras svar inte är applicerbara på alla djurskyddshandläggare 
och OV i Sverige. Eftersom underrättelserna innehåller uppgifter som kan skada 
näringsidkares verksamhet fick vi ta del av uppgifterna med ett sekretessförbehåll. 
Sekretessförbehållet innebar att den erhållna informationen inte fick presenteras på ett 
sådant sätt att någon näringsidkare skulle kunna identifieras med ledning av dem. Detta 
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påverkade studiens utformning och resulterade bland annat i att en närmre jämförelse 
mellan länen inte kunde genomföras.  
En stor del av studiens resultat beror på analyseringen av underrättelserna som 
upprättats av OV. Eftersom beskrivningarna av avvikelserna som uppdagats, skrivits i 
löpande text har vi själva fått läsa, bedöma samt kategorisera avvikelserna som 
underrättelserna rör i den mån vi kan och kunskap vi besitter. Eftersom underrättelserna 
också upprättats av olika OV har de skrivits på olika sätt och kan i vissa fall vara 
svårtolkade. Med det i åtanke så finns det en risk att vi tolkat underrättelserna felaktigt 
vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet när bristerna kategoriserats för varje djurslag.  
Likaså kan fel i skrivelsen av underrättelserna inte uteslutas eftersom den mänskliga 
faktorn spelar roll. Vi har dock gjort enskilda bedömningar för varje underrättelse och 
uteslutit de underrättelser som vi anser medföra för stor osäkerhet vid analyseringen. En 
annan eventuell felkälla som kan ha påverkat resultatet är den jämförelse som gjordes på 
antalet slaktade djur i respektive län under 2014 och andelen djur som berördes i 
underrättelserna 2015. Trots att den totala andelen slaktade djur i Sverige bara skiljde 
sig med 1-1,6 % mellan 2014 och 2015 går det inte att bortse från att jämförelsen har 
gjorts mellan två olika år, vilket inte ger ett helt sanningsenligt resultat.  
 
 

5. Slutsats 
Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att samarbetet mellan SLVs OV vid 
slakterierna och Länsstyrelsen i Skåne-, Hallands-, Blekinge- och Kronobergslän i 
nuläget fungerar bra enligt dem själva. Dock finns det önskvärda förbättringar som 
uttrycks både från länsstyrelsens djurskyddshandläggare och SLVs OV. Just nu pågår en 
bearbetning av nya gemensamma riktlinjer och vägledning av Jordbruksverket i 
samarbete med SLU, Livsmedelsverket och länsstyrelsen. När dessa är klara är 
förhoppningarna att många av de förslagna förbättringar som nämns i vår studie kommer 
att åtgärdas. Däribland att OV kommer ges möjlighet att göra mer enhetliga 
bedömningar vid levandedjurbesiktningen över hela landet.  
Vi efterlyser fler rikstäckande studier inom området för att se om de riktlinjer som finns 
främjar ett effektivt och gott djurskydd vid slakt. Vi anser det även relevant att inkludera 
alla parter i produktionskedjan för att få ett resultat som motsvarar verkligheten.  
Utifrån jämförelsen mellan slaktade djur 2014 i Skåne, Halland, Blekinge och 
Kronoberg med resultatet från analyseringen av underrättelserna från 2015, kan även en 
preliminär slutsats dras om att djurvälfärden vid slakterierna i dessa län är bra.  
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Bilaga 1. 

Frågeformulär till länsstyrelsens djurskyddshandläggare 
1. I vilket län är du verksam? 

 
2. Hur länge har du handlagt de inkomma ärendena från Livsmedelsverkets 

officiella veterinärer som rör avvikelser vid slakt? (s.k. underrättelse om 
djurskydd) 

 

3. Vad anser du om levandedjurbesiktning innan slakt sett ur djurskyddssynpunkt? 
Utveckla gärna 

 

4. Har ni på länsstyrelsen några bestämda rutiner för de underrättelser om 
djurskydd som inkommer till Länsstyrelsen från Livsmedelsverket? Om Ja, hur 
ser dessa ut? 

 

5. Under 2014 ändrade Livsmedelsverket sina rutiner vad gäller vidarerapportering 
till Länsstyrelsen vid misstänkta brister på slakterier.  
 Har Livsmedelsverkets nya rutiner påverkat dig i ditt arbete? Om ja, hur? 
 

6. Vad anser du om de nya riktlinjerna som de officiella veterinärerna följer sedan 
2014? 
 

7. Slutligen, anser du att ert samarbete med Livsmedelsverket gällande 
underrättelser om djurskydd fungerar på ett bra och effektivt sätt? 

            Utveckla gärna 
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Bilaga 2. 

Frågeformulär till Livsmedelsverkets officiella veterinärer 

1. Inom vilken region är du verksam? 

2. Vad anser du om levandedjurbesiktning innan slakt? Utveckla gärna 

3. Vilka är enligt dig de största utmaningarna när det kommer till kontrollen av 
djurskyddet vid slakt? Motivera gärna 
 

4. Hur upplever du att arbetsbelastningen är för dig som officiell veterinär när det 
gäller kontroll av djur vid slakt? 
 

5. Alla noteringar om avvikelser i djurskyddet som uppdagas i samband med slakt 
ska, som känt, numera rapporteras till länsstyrelsen som underrättelse om 
djurskydd. Vad anser du om denna nyordning? Motivera gärna 

 

6. Har kommunikationen och samarbetet mellan dig och länsstyrelsen förändrats 
sedan de nya riktlinjerna infördes?  

 

7. Anser du att riktlinjerna angående det ovannämnda borde ändras? Om ja, 
hur/varför? 

 

8. Anser du att kontrollen försvåras eftersom den görs på din arbetsplats och kan 
gälla människor som du delar arbetsplats med? 

 

9. Meddelar du den som underrättelsen om djurskydd avser (dvs. djurhållare, 
transportör eller slakteri) vilka avvikelser du noterat och rapporterat vidare till 
länsstyrelsen? 
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Bilaga 3.  
Avvikelsebenämning för fjäderfä 
Kategori Avvikelser som ingår Definition/beskrivning 
Skada - fastklämda  Skada som uppstått på djur efter att varit 

fastklämd 
Självdöda djur - 
transport + slakteri, 
olycka 

1. Under transport 
2. Vid slakteriet 

Djur som avlidit pga. olycka under 
transporten eller haveri av transportfordon. 
De OV nämner i dessa underrättelser att 
djuren avlidit bland annat pga. stressen som 
olyckan medfört samt kvävning 
 

Självdöda djur – 
transport + slakteri, 
okänd anledning 
 

1. Under transport 
2. Vid slakteri 

Djur som avlidit av okänd anledning 

Självdöda djur - 
transport, nedsatt 
allmäntillstånd 

 Nedsatt allmäntillstånd menas här med en 
kombination av en rad faktorer som 
medfört sämre hälsa för djuren. 
T.ex. ”ojämna djur med dåliga 
fjäderdräkter”, ”hud- och underhud 
inflammation”, invärtes blödningar samt 
defekta eller underutvecklade organ 
 

Självdöda djur – 
transport + slakteri, 
ev. syrebrist 
 

1. Under transport 
2. Vid slakteriet 

Underrättelser där OV nämnt orsaken till 
att djuren eventuellt avlidit pga. syrebrist 

Bristfällig hantering - 
uppstallning 

 En underrättelse där den OV 
uppmärksammade en överbeläggning av 
djur i transporten 

 

Avvikelsebenämning för nötkreatur 
Kategori Avvikelser som ingår Definition/benämning 
Fraktur  Fraktur på ben eller på någon annan del av 

kroppen 
Dräktiga djur  Dräktiga djur som transporterats och 

slaktats med mindre än 28 dagar kvar till 
kalvning. Vilket inte är tillåtet 
(Jordbruksverket, 2015) 

Skador  Skador på djurets kropp, t.ex. skadad 
muskelvävnad 

Horn 1. Inåtväxande 
 

2. Fraktur 

1. Horn som växer inåt mot djurets skalle  
2. Fraktur på horn 

Rörelseproblem Halt Avser djur som ogärna stödjer sig på ett 
eller flera ben 
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Bilaga 4.  
Avvikelsebenämning för suggor 
Kategori Avvikelser som ingår Definition/beskrivning 
Bogsår  Bogsår kan enkelt liknas med liggsår hos 

människan och är mycket smärtsamt. Det 
uppkommer framförallt hos suggan vid 
digivning av smågrisar (SLU, 2014)   
 

Bristfällig hantering 1. Märkning 
2. Elpåfösare 

1. Avser överdriven märkning genom 
tatuering med hjälp av en 
tatueringshammare 

2. Avser felaktig användning av elpåfösare 
 

Nedsatt 
allmäntillstånd 

T.ex. sjukdom, mager, 
skavsår, halt 

Djuret/djuren har en allmänt nedsatt hälsa som 
beror på en kombination av olika åkommor 
 

Nedsatt fothälsa Förvuxna klövar och 
onormal benställning 

Avser klövar som inte blivit verkade vid 
behov. Förväxta klövar kan leda till 
onormalbenställning och/eller smärta som kan 
leda till ovilja att stå, gå eller stödja på de 
klövar som är förvuxna (Jordbruksverket, 
2010) 
 

Rörelseproblem 1 1. Inga synliga 
skador 

2. Inga synliga 
skador (stress) 

3. Svag bakdel 

1. Avser djur som är ovilliga att röra sig men 
inga skador eller annan orsak kan ses med 
blotta ögat 

2. Den OV har utryckt sig att djuret var 
stressat vilket skulle kunna vara orsaken till 
oviljan att röra sig  

3. Djuret var skakig, vinglig eller kunde inte 
alls stödja sig på bakdelen 
 

Rörelseproblem 2 1. Fläkt 
2. Halt 

1. Avser djur som enligt en underrättelse 
definieras som att ”båda bakbenen glidit 
utåt åt var sitt håll i sidled”. Grisen har på 
så sätt ”sträckt sig” och kan inte hålla ihop 
bakbenen stående 

2. Avser djur som ogärna stödjer sig på ett 
eller flera ben 
 

Självdött djur 
 
 

1. I transport 
2. I stall vid slakteriet 

Avser djur som avlidit under transporten eller i 
stallet vid slakteriet 
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Bilaga 5.  
Avvikelsebenämning för slaktsvin 

Kategori Avvikelser som ingår Definition/beskrivning 
Bristfällig 
hantering 

1. Märkning 
2. Elpåfösare 
3. Våld 
4. Inget foder eller  
     strö 

3. Avser överdriven märkning genom tatuering med hjälp av t.ex.  
     en tatueringshammare 
4. Avser felaktig användning av elpåfösare som resulterat i   
      märken på djurets kropp 
5. Avser våldsam hantering som resulterat i märken på djurets  
      kropp 
6. Vid uppstallning av djur över natten ska de alltid ha tillgång till 
      foder och strö 
 

Skada 1. Skada på klöv 
2. Skada på svans 
3. Sår  

1. Skadad klöv 
2. Djur som blivit utsatt för svansbitning av andra djur vilket    
      orsakat skador på eller helt/delvis avsaknad av svans 
3. Djur som har någon form av sår på kroppen 

 
Självdött 
djur 

1. I transport 
2. I stall vid slakteriet 
 

Avser djur som avlidit under transporten eller i stallet vid slakteriet 

Fraktur 1. Revben 
2. Ben 

1. Fraktur på revben 
2. Fraktur på ben 

 
Navelbråck 1. Utan sår 

2. Med sår 
3. Felaktig 
transportering 

Navelbråck definieras som en navelpåse där innehållet kan tryckas 
tillbaka genom en kännbar öppning i navelregionen, så kallad 
bråckport (SvenskaPig, 2013) 
Avser underrättelser där den OV gjort bedömningen att djuret 
utsatts för onödigt lidande pga. navelbråcket (med eller utan sår), att 
djuret inte borde transporterats pga. av navelbråcket eller att djuret 
borde ha transporterats avskilt från de andra djuren och med extra 
strö pga. navelbråcket 
 

Nedsatt 
fothälsa 

Förvuxna klövar och 
onormalbenställning 

Avser klövar som inte blivit verkade vid behov. Förväxta klövar 
kan leda till onormalbenställning och/eller smärta som kan leda till 
ovilja att stå, gå eller stödja på de klövar som är förväxta 
(Jordbruksverket, 2010) 
 

Otillfredsstä
llande rena 

 Djur med intorkad gödsel på kroppen som orsakat urin- och 
gödselbränna. Kan leda till irriterande eksem och inflammation på 
huden 
 

Rörelseprob
lem 1 

1. Inga synliga 
skador 
2. Inga synliga 
skador (stress) 
3. Svag bakdel 

1. Avser djur som är ovilliga att röra sig men inga skador eller 
annan orsak kan ses med blotta ögat 

2. Den OV har utryckt sig att djuret var stressat vilket skulle kunna 
vara orsaken till oviljan att röra sig 

3. Djuret var skakig, vinglig eller kunde inte alls stödja sig på 
bakdelen 

Rörelseprob
lem 2 

1. Fläkt 
2. Halt 

1. Avser djur som enligt en underrättelse definieras som att ”båda 
bakbenen glidit utåt åt var sitt håll i sidled”. Grisen har på så sätt 
”sträckt sig” och kan inte hålla ihop bakbenen stående 

2. Avser djur som ogärna stödjer sig på ett eller flera ben 
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Bilaga 6. 
Statement of contribution  
 
• Förord, Sammanfattning, Abstract och Inledning: Skrevs gemensamt.  

 
• Material och Metod: Skrevs gemensamt 
 
• Litteraturöversikt: Båda läste samtliga artiklar som inkluderats i studien. Det gjordes 

sedan en uppdelning på vem som skulle sammanställa vilken del i den löpande texten. 
Disa hade huvudansvaret “1.3.5 Stress i samband med slakt och hantering” och Sandra 
hade huvudansvaret för stycket “1.3.6 Stress i samband med transport”. Resterande 
stycken i litteraturöversikten skrevs gemensamt. Båda konjekturläste den andras text 
för att se så att data presenterats korrekt.   
 

• Resultat: Den data som erhölls i de olika delmomenten analyserades gemensamt. Det 
gjordes sedan en uppdelning på vem som skulle författa resultatet i den löpande texten. 
Sandra hade huvudansvaret för avsnittet “3.1 Kvantitativ data - underrättelser” och 
Disa hade huvudansvaret för “3.2 Kvalitativdata - Frågeformulär”. Båda konjekturläste 
den andras text för att se så att informationen presenterats korrekt. 

• Diskussion och Slutsats: Skrevs gemensamt 
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