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SLAKTSKJULET 

Tre möjligheter : 
• Slaktbod för eget bruk
• anmäld livsmedelslokal
• godkänd livsmedellokal

Billd: Sauli Laaksonen



https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-
forsaljning/tillsyn/kottbesiktning/kottbesiktning-av-frilevande-vilt/

Godkänd lokal, att kött besiktigas av veterinär, köttet kan säljas vidare vart
som hellst. Organen kan förgranskas av en sk. Utbildad jägare. 

Anmäld lokal, lokalen övervakas av hälsoinspektör, ingen köttbesiktning. 
Ansvaret för att djuret är ok, ligger helt på jägarna. 



Behövs egentligen
bara två rum, 
slaktrum och
kylrum. 
Sosiala utrymmen
och kontor är bra
att ha nära. 



• alla ytor skall vara lätta att
rengöra

• Så lite som möjligt verktyg i 
utrymmet



Plats för handtvätt, 
rinnande, varmt vatten. 
I godkänd lokal pedal eller
sensor hellre än
handanvänd kran!  



sensor



Pedal

BILD: Sauli 
Laaksonen



Knivarna skall kunna steriliseras vid minst 82 gradigt vatten. 
Placeringen av steriliseringsapparaten är väsentlig!  



Skåpet är en 
risk,samlar skatter
och försvårar
städningen,  men
krävs av endel
inspektörer…  
bättre att hänga
allt (så lite som
möjligt) på
väggen och
torka. 



 Smutsiga och rena skiljs åt

 Gränsen går vid flåning
 - bara kroppen är känslig

för kontamination

 Skilda rum eller
mellanstädning

 kroppen hänger i kylen så
länge utrymmet städas
och torkas. Sedan kan
man stycka i samma rum

 Om man vill hänga
oflådda kroppar, borde
det vara olika utrymmen
eller olika tider.  



 Takskena är obligatorisk
godkänd lokal

 Det skall vara möjligt att flytta
slaktkroppen med så lite som
möjligt beröring. 



Kylutrymmet som enklast, 
avskilt med draperi. 

Bygg LÄMPLIGT stort, för 
stort urymme orsakar
torkning av flådda kroppar. 
För litet kyls inte tillräckligt
och orskar kontaminering
(trångt att gå). 

Plats för inälvorna att kylas
ner/ vänta på besiktning!  



 godkänd < 7 °C

 anmäld < 6 °C

• Tillräckligt med ljus

• Kylutrymmen tillräckliga
• kondensvattnet samlas upp och leds bort

Möjlighet att hänga

kondensvattenrör

BILD Sauli 
Laaksonen



Tillräcklig
höjd på
taket, 
Olika
längd
på
krokarna

Vad
händer?! 



• Bogarna kan öppnas .

• Kroppen skall vara hel för besiktning. 

Inte såhär!!
Stor ficka för bakterietillväxt



 Flanken öppnad för 
mycket

 Bakterieficka

BILD: Sauli 
Laaksonen



Inte så bra

 Om man vill hänga oflått vilt, 
behövs två kylrum eller olika
tider (veckorna turvis?)  

Bild: Peter Paulsen



I förrådet

 Inga papperslappar el dyl på kroppen eller organen

 Luft mellan varje kropp

Organen skilt i egen ställning, men så att man vet
vilka hör till vilket djur

 Besiktigade och ännu obesiktigade skiljs åt



Lätt att rengöra

Inte trä…  

Köttlådorna (?) inte på golvet

BILD Sauli 
Laaksonen



 allt ytsmuts hamnar på
styckningsbordet och i 
köttet

Sauli Laaksonen



skyddspåse för låda är bra. Skyddar både under, sidan, och
kan vikas på som lock.  

Sauli Laaksonen



Slakthygien

 Snygg, ren klädsel

 God personlig hygien

 Fungerande miljö

 Arbetsredskapen och
ytorna rena och hela

 RÄTT TEKNIK 

 Utbildning av jägarna.

 Egentillsyn

Sauli Laaksonen



Bra klädsel: rena inne-stövlar, skyddförkläde, ärmarna
skyddade, handskar och mössa Sauli Laaksonen



 Tvätta i rätt ordning

1. mekanisk rengöring 2. tvättmedel 3. desinfiering med godkända medel
eller het ånga.

 Inte vatten i närheten av oskyddade slaktkroppar
Sauli Laaksonen



 Städas alltid och vid
behov

minst en gång i dagen. 

 Biofilmer

Städredskap, ytorna

Sauli Laaksonen



•skarvarna



 rengör platser man rör i 
mycket! 

 Rost och målfärg kan
lossa och hamna i köttet

Sauli Laaksonen



 Skenornas olja

Sauli Laaksonen



Minst en gång i dagen ordentlig tvätt.  
Knivarna skall hållas i gott skick. 

Sauli Laaksonen



• se till att allting kommer åt att torka. 
• Förvaras inte på golvet
• moppar och trasor hör inte till

livsmedelslokaler.. 
Sauli Laaksonen



 olika redskap för rena och
smutsiga utrymmen

 förvaras åtskilt och rena

Sauli Laaksonen



Avfallen
Biprodukter
Egen plats med lock /dörr

Sauli Laaksonen



• Avfallshanteringen kunde vara bättre…   

• Skadedjur, som fåglar, gnagare och
insekter, skall hållas borta! 

• Sprider sjukdomar

Sauli Laaksone



• Sakliga sanitetsutrymmen
• Kan vara i ett annat hus i närheten

Sauli Laaksonen



Egentillsyn
 Skriftlig plan

beskriv hela prosessen från val av skjutet
djur, djurets beteende före och efter skottet, 
till det att köttet åker iväg till konsumenten. 
Försök gå igenom praktiken i slakteriet, som
fungerar, och försäkrar er att köttet som säljs
är av god kvalitet. 

 skriftlig uppföljning

Bild: Sauli 
Laaksonen



Egentillsynsprogramet beskriver
 arbetet

 städning och underhåll

 skadedjursbekämpning

 avfallshantering

 temperaturkontrollen

 bokföringen

 ansvarig personal och utbildning

Sauli Laaksonen



Skriftliga handlingar - pappersarbete

 Med köttet skall följa skriftlig information där det anmäls: 

 arten

 mängden kött

 fångsdag och –plats

 leveransdag

 sändaren och mottagaren och kontaktuppgifter. 

 måste nämnas om man misstänker någon speciellt som kan inverka på konsumtionen av 
köttet

 Gäller alla som säljer kött

 Bokföringskrav



AW



Tack! 


