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Två av landets större
lammslakteri har besökts och
rutinerna vid mottagning och
slakt har dokumenterats.
4 djurtransportörer har
intervjuats per telefon

Syfte
• Kartläggning av nuvarande situation
• Dokumentera om det finns skillnader i hantering
av:
levande djur och slaktkroppar
• Be de intervjuade kommentera hur de uppfattar
dagens situation
• Göra egna iakttagelser
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Djurtransportörer - lastning på gården
• Ingen av de tillfrågade transportörerna upplevde att djuren
var stressade, vare sig under pålastning, under transport
eller vid avlastning.
• Ett bra sätt att lasta är när grindar finns tillgängliga och
djuren lockas upp på transporten genom att
djurägaren/skötaren går före med en hink pellets.
• Finns det en duktig hund kan den vara till hjälp.
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Djurtransportörer - på bilen
• Det är ganska vanligt att djur som varit åtskilda på gården
slås ihop till en grupp precis före transport till slakt.
• Bagglamm och tacklamm körs i samma fack om de hämtas
blandade.
• Äldre baggar körs i egna fack eller tillsammans med
bagglamm om de hämtas blandade.
• När tacklamm är åtskilda från bagglamm är det vanligt att
äldre tackor körs i samma fack som tacklammen.

På slakteriet

Djurtransportörer - på bilen forts
• Av utrymmesskäl körs djur av samma kön, från olika
besättningar, i samma fack på bilarna.
• Lamm från olika leverantörer blandas oftare på bilen under
hösten än våren eftersom det hämtas färre djur per stopp
under hösten

Ibland sorteras djuren på slakteriet ibland inte.
Dagligen står djur blandade könsvis
Dagligen står djur blandade besättningvis
40 – 60 % av djuren övernattar på slakteriet, fler
under hösten än våren
• Djuren har alltid tillgång till foder (av varierande
kvalitet) samt vattenkopp. Foderåtgången verkar låg.
•
•
•
•
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På slakteriet - forts
• Väntetiden är i genomsnitt 4 – 17 timmar beroende på
säsong och om djuren får övernatta
• Vid framdrivning till slakt betonas vikten av att hantera
lugnt och att flocken från en box får vara tillsammans.
• Djuren hanteras lugnt och värdigt.
• Mycket liten andel djur underkänns vid levandedjursbesiktningen
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På slakteriet - forts
• Djur som är blöta, smutsiga eller har diarré är svåra att
slakta på ett hygieniskt perfekt sätt
• Slakttekniken skiljer sig åt en del
• Kyltekniken är inte lika.
• Tidsåtgången från avlivning till färdig slakt är ca 30 minuter

Frågor att fundera på?
• Könsmogna lamm av olika kön får inte blandas på bilarna.
När blir lamm könsmogna?
• Påverkar samtransport av olika kön köttkvaliteten?
• Påverkar samtransport av lamm från olika besättningar
köttkvaliteten?
• Påverkar övernattning på slakteriet köttkvaliteten?
• Påverkar slaktteknik och kylteknik Köttkvaliteten?
• Hur ska vi lösa det?
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