
 

10.5.1 Tidpunkt för slakt 
 
Ny 
KRAV-certifierade djur ska i normalfallet slaktas samma dag som de anländer till 
slakteriet. Av logistik- och djurvälfärdsskäl är det dock inte alltid fullt möjligt, därför får 
slakterier övernatta maximalt 30 procent av de KRAV-certifierade idisslarna under de 
förutsättningar som anges i regel 10.5.2–10.5.5. När övernattning är aktuell ska 
djuren vara i en etablerad djurgrupp och hållas i gruppen 
under uppstallningen utan att blandas med andra djur. En etablerad grupp får delas 
vid uppstallning (enligt regel 10.2.3), men gruppen ska inte heller då blandas med 
andra djur. (K) 
 

 

 

10.5.2 Dokumentation om övernattning 
 
Ändrad 

Slakterier får under vissa förutsättningar övernatta maximalt 30 procent av de KRAV-
certifierade idisslarna räknat per kalenderår. Slakteriet ska vid kontroll kunna 
redovisa hur många procent av de KRAV-certifierade idisslarna som har övernattat 
under föregående år. (K) 

Slakteriet kan använda sig av en mall som finns på www.krav.se eller sina egna 
system för att redovisa andel övernattande idisslare. 
 

 

 

10.5.3 Djur som inte får övernatta 
 

Ändrad 

Följande djur får inte övernatta (K): 

• Ensamma djur, det vill säga djur som levereras ensamma från gården, se undantag i 
regel 10.5.6. 

• Grisar, se undantag i regel 10.5.6. 
• Högmjölkande idisslare. 
• Ej avvanda djur i mjölkperioden. 
• Moderdjur eller avkomma som avskilts för mindre än två dygn sedan 
• Djur som inte är vana vid stallning och/eller hantering. 

Ovanstående intygas av djurägaren. (K) 
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Intygandet kan till exempel ske på transportsedeln eller genom ifylld checklista som 
finns på www.krav.se 
 

 

 

10.5.4 Grundkrav för djur som 
övernattar på slakteri 
 
Ny 

Följande ska uppfyllas för att djur ska få övernatta (SL/K): 

• Djuren ska ha fri tillgång till vatten i utrustning som är anpassad för djurslaget 
och djuret. 

• Liggytan ska vara torr, hel och ströad. 
• Utrymmeskraven enligt svensk lagstiftning ska uppfyllas. 
• Djuren ska utfodras med grovfoder på ett hygieniskt sätt i sådan mängd att 

de har foder för sysselsättning större del av sin vakna tid. 
• Djuren ska ha regelbunden tillsyn. Tillsynen ska minst ske morgon och kväll. 

Exempel på hygieniskt sätt kan vara utfodring via höhäck eller foderbord. 

Tillsyn bör ske efter att den sista leveransen av djur har kommit till slakteriet. 
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