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Med stöd av 49 och 5 5 § § livsmedelsförordningen ( 197 1: 807) 1 föreskriver 
Statens livsmedelsverk i fråga om verkets kungörelse (SL V FS 1994: 12) med 
föreskrifter och a llmänna råd om s lakt och annan hantering av färskt kött av 
ren 

dels att punkt 13.2.6 skall ha följande lydelse, 
dels att det skall införas en ny bestämmelse 13 . 1.8 av följande lydelse, 
dels att det under 13. 1.8 skall införas nya a llmänna råd av följande lydelse. 

13.1.8 Den som lämnar djur ti ll slakt skall försäkra att djuren inte har kons-
taterats vara sjuka och att leverans inte sker inom för läkemedel fastställd 
karenstid. Försäkran skall även innehålla uppgift om vilken sameby djuren 
kommer ifrån och på vi lka marker djuren betat före leveransen. 

Försäkran skall vara skriftlig och sanningsenlig och avges på heder och 
samvete. Försäkran skall undertecknas av djurägare eller företrädare för same-
by. 

Allmä1111a råd 
Försäkran kan lämnas på transportsedel eller motsvarande handling. 

Uppgift om betesmark är nödvändig för all avgöra i vilken omfallning och i 
vilken form aktivitetsmätning avseende cesium -137 skall utföras i samband 
med slakten. 

13.2.6 Slaktkropp med tillhörande organ skall kunna identifieras och här-
ledas till den djurägare från vi lken slaktdjuret direkt e ller via uppköpare 
levererats till s lakt. 

1 Förordningen omtryckt 1990:3 10. 
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Samhörighet mellan slaktkropp och organ skall vara säkerställd till dess att 
besiktning efter slakt är genomförd. Är blodet avsett att användas som livs-
medel skall samhörighet mellan blod och slaktkropp på samma sätt säker-
ställas. 

Denna kungörelse träder i kraft den I juli 1995. 

ARNE KARDELL 

Håkan Stenson 
(Tillsynsenhet I) 
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