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Beskrivning av kontrollområdet och kontrollobjekt
Kontrollområdet för pilotprojektet omfattar primärproducenter som har
produktionsdjur och där döda djur och delar av döda djur från den egna
produktionen hanteras.

Syfte
Syftet med kontrollen är att säkerställa att primärproducenten följer reglerna
som finns för förvaringen av döda djur och delar av djur för att undvika att
smitta sprids till djur och människor.

Avgränsning i vägledningen
Denna vägledning ingår i pilotprojektet om förvaring av döda djur och delar
av döda djur i primärproduktionen. Vägledningen är ett vägledande, icke
juridiskt bindande, dokument som ska ge råd och stöd vid genomförande av
den offentliga kontrollen inom pilotprojektet.
Med döda djur och delar av döda djur menas i detta pilotprojekt kadaver av
produktionsdjur samt delar av döda djur som uppstår t.ex. vid
husbehovsslakt.

Kontaktuppgifter
Djurhälsoenheten
036-15 50 00 (vx)
foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
För frågor som rör kontrollområdet kan Jordbruksverkets webbforum
Effektiv växtnäring (NING) användas. Här finns frågor och svar och här
läggs information ut vid behov. För att få tillgång till NING mejlar du
vaxtnaring@jordbruksverket.se.

Risker inom kontrollområdet
Risken med hantering av döda djur är att man inte alltid vet med säkerhet
varför de har dött. Det finns därför en risk att smittsamma sjukdomar kan
spridas till djur och människor. Främst är risken att smitta sprids ut från
gården med vilda djur.

Dokumentationskrav/rapportering
I samband med kontrollen ska en kontrollrapport skrivas som åtminstone
vid avvikelser ska skickas till kontrollobjektet.
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Kontrollpunkt: Förvaras döda djur, och delar av djur,
så att de inte utgör en smittrisk?


2 kap. 2§ SJVFS 2006:84



Art. 21 förordning (EG) nr 1069/2009

Instruktion

Kontrollera att döda djur, och delar av djur i väntan på borttransport:


samlas in utan onödigt dröjsmål



förvaras så att vilda djur hindras från att komma åt materialet



förvaras åtskilt från djurhållarens levande djur så att transportören inte behöver
komma i kontakt med dessa djur.

Kommentar
Materialet ska samlas in utan onödigt dröjsmål
Syftet med kravet på att materialet ska samlas in utan ”onödigt dröjsmål” är att
kadaver så snart som möjligt tas om hand och förvaras säkert i väntan på vidare
omhändertagande. Med ”onödigt dröjsmål” menas bland annat att hämtningen
riskerar att inte kunna utföras för att förruttnelseprocessen gått för långt.
Kyl- eller frysförvaring kan möjliggöra längre förvaringstider och är möjligt om
det inte riskerar smittskyddet.

Döda djur förvaras så att vilda djur hindras från att komma åt
materialet.
Det är inte tillåtet att lägga ut döda produktionsdjur djur eller delar av sådana i
naturen.
Gör en bedömning om förvaringen är säker i förhållande till risken för att vilda djur
kan komma åt materialet under den tid det förvaras i väntan på borttransport. Med
vilda djur menas i detta fall i första hand rovdjur och fåglar. Insekter och larver är
oundvikligt att de kan komma åt materialet.
Täckning med presenning och hårdgjort underlag kan vara lämpligt men det finns
inga detaljkrav om detta i lagstiftningen utan bedömning får göras med hänsyn till
de aktuella omständigheterna.
Förvaringen bör inte vara längre bort än man har kontroll på materialet och hänsyn
bör tas till hur förvaringen sker. Slutna behållare möjliggör en säkrare förvaring
även om den står en bit bort på anläggningen.
Förvaras åtskilt från djurhållarens levande djur så att transportören inte
behöver komma i kontakt med dessa djur i samband med hämtningen.
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Syftet med kravet är att undvika att transportören för med sig eventuell smitta in
och ut från gården.

Observera att nedgrävning bara får ske i områden som framgår av 2
kap 23 § SJVFS 2006:84.

5(5)

