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Veterinärintyg vid nödslakt  
I Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung föreskrivs i 
bilaga III, avsnitt I, kapitel VI om nödslakt utanför slakteriet. Där stadgas bl.a. att: 
− endast friska djur som råkat ut för en olyckshändelse får nödslaktas. 
− tiden mellan undersökningen av djuret och avlivningen inte får överstiga 24 timmar. 
− det avlivade och avblodade djuret ska transporteras utan onödigt dröjsmål till slakteriet på ett hygieniskt sätt. 
− om det tar mer än två timmar mellan avlivandet av djuret och dess ankomst till slakteriet ska det kylas. 
− ett nödslaktsintyg alltid ska åtfölja ett nödslaktat djur till slakteri. 
 
1. Djurets identitet 

Djurslag:  Kön:  ID-märkning:   
        
2. Djurets ursprung 
Jordbruksanläggningens namn, adress, telefonnummer och produktionsplatsnummer: 
   

   

   

    
3. Djurets destination 

Slakteri: 
  

Transportmedel: 
  

  
4. Djurets tillstånd 

Motiv till nödslakt: 
  

 
  

 
  

Ev. behandling: 
  

 
  

  
5. Deklaration 
Undertecknad intygar härmed att (för att nödslakt ska kunna ske måste alla tre förutsättningarna vara uppfyllda och 
tydligt ikryssade.): 
 Ovan angivna djur är ett för övrigt friskt djur som har råkat ut för en olycka som, med beaktande av djurets

välbefinnande, förhindrar dess transport till slakteriet. 
 Ovan angivna djur har genomgått besiktning före nödslakt på ovanstående jordbruksanläggning   

kl. ……………datum…………...  
 Journaler och dokumentation som avser detta djur uppfyller rättsliga krav och utgör inget hinder för slakt. 

 
 
 

Ort  Datum 

   
Veterinärens underskrift  Namnförtydligande/Stämpel 
 
6. Bedövning och avblodning 

Bedövning och avblodning har av undertecknad utförts i enlighet med gällande lagstiftning 
 

   

  

 Datum, klockslag Behörig slaktare namn/namnförtydligande  
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Ifyllande av Veterinärintyg vid nödslakt 
Blanketten kan ifyllas elektroniskt eller för hand. Signering ska dock alltid ske för hand av den som 
utfört undersökningen i samband med nödslakt. Förutbestämda blankettuppgifter (fältnamn etc.) får 
inte ändras. 
 
Fältnamn Anvisning 
1. Djurets identitet  
Djurslag Det berörda djurslaget anges. 
Kön Det berörda djurets kön anges. 
ID-märkning Det berörda djurets ID-märkning anges. 
2. Djurets ursprung Jordbruksanläggningens namn, adress, telefonnummer och 

produktionsplatsnummer anges. 
3. Djurets destination  
Slakteri Det slakteri till vilket djuret ska transporteras anges (namn, 

godkännandenummer och adress).  
Transportmedel Det transportmedel som ska användas för transporten till slakteriet anges 

om möjligt. 
4. Djurets tillstånd  
Motiv till nödslakt Motivet till nödslakten anges.  
Ev. behandling Om veterinären vid undersökningen behandlat djuret med 

veterinärmedicinska preparat eller motsvarande anges detta. 
5. Deklaration Tidpunkten för utförd besiktning före slakt anges av den besiktigande 

veterinären med klockslag (TT.MM) och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD). 
Ort Den ort intyget utfärdats i anges. 
Datum Det datum då intyget signerats anges (ÅÅÅÅ-MM-DD). 
Veterinärens underskrift Att resultaten av besiktning samt kontroll av information från 

livsmedelskedjan varit tillfredsställande och att djuret därmed kan 
godkännas för slakt intygas av veterinären genom underskrift. 

Namnförtydligande/stämpel Den signerande veterinärens namn anges tydligt med tryckbokstäver eller 
med stämpel. 

6. Bedövning och avblodning Att bedövning och avblodning skett enligt gällande lagstiftning intygas 
genom underskrift av den som utfört bedövningen och avblodningen. 

 
 
Hantering av ifyllda intyg 
Ifyllda intyg i original ska medfölja de berörda djuren till slakteriet. 
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