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Sammanfattning 
Hälsinge Lantkök AB ”Hälsingestintan” grundades 1999, med en vision att sälja 

kvalitétskött till konsumenterna. Under 2014 valde företaget att ta ännu ett steg i den 
riktningen, genom att starta ett mobilt slakteri. Det mobila slakteriet ska åka runt i 
Sverige för att slakta nötkreatur direkt på gårdarna. Syftet med denna studie har varit att 

undersöka relevanta styrmedel och behandlingstekniker för Hälsingestintans mobila 
slakteri. Målen har bland annat varit att beskriva slaktprocessen; identifiera, beskriva 

och analysera relevanta styrmedel samt att identifiera, inventera och beskriva olika 
behandlingstekniker för slaktavfallet. Denna rapport är en kvalitativ 
litteraturundersökning av ett mobilt slakteri och skrivs som examensarbete för 

Miljöteknikprogrammet – vatten, återvinning, på Högskolan i Gävle under våren 2015. 
De huvudsakliga informationskällorna för studien har vetenskapliga artiklar och 

rapporter, lagar, förordningar och föreskrifter på nationell nivå och inom EU samt 
studiebesök och intervjuer med personal inom Hälsingestintan, Konvex AB och 
Eskilstuna Energi & Miljö. Studien har bland annat tolkat ABP-förordningen, direktivet 

om avfall, miljöbalken, djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt ett flertal av 
Jordbruksverkets föreskrifter. Bland dessa styrmedel anses ABP-förordningen, 

miljöbalken och Jordbruksverkets föreskrifter vara mest relevanta för Hälsingestintans 
organisation. De olika behandlingstekniker som undersöks i studien är främst 
förbränning och rötning, men kort information om miljödiesel och cementtillverkning 

har också beskrivits. Kostnaderna för förbränning och rötning har också undersökts. 
Utifrån resultatet av behandlingsteknikerna och styrmedel anses det vara bäst om 
Hälsingestintan har tre separata insamlingssystem för avfallet istället för två som de har 

i dagsläget. På så sätt klättrar de högre upp på avfallshierarkin, minskar sin 
miljöpåverkan från avfallet och arbetar mer hållbart utifrån miljöbalkens hänsynsregler.  
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Abstract 
Hälsinge Lantkök AB “Hälsingestintan” was founded in 1999 with a vision to sell high 

quality meat to consumers. In 2014 the company decided to take another step in that 
direction by launching a mobile abattoir. The mobile abattoir will travel around in 
Sweden slaughtering cattle directly on the farms. The purpose of this study has been to 

examine laws and regulations and treatment techniques for Hälsingestintans mobile 
abattoir. The goals of this study are to describe the process of the abattoir; identify, 

describe and analyse laws and regulations and identify and describe different waste 
treatment techniques options. This study is a qualitative literature study of a mobile 
abattoir and is written as a thesis for the study programme Environmental Engineering – 

water, recycling, at the University of Gävle during the spring of 2015. The main sources 
of information for this study have been scientific articles and reports, laws, ordinances 

and regulations in Sweden and the EU. There have also been field visits and interviews 
with staff in the companies Hälsingestintan, Konvex AB and Eskilstuna Energi & Miljö.  
The study has, among other things, interpreted the ordinance of animal by-products, 

Waste Directive, the Swedish Environmental Code, The Animal Protection act, The 
Animal Protection ordinance and regulations from the Swedish Board of Agriculture. 

The ordinance of animal by-products, the Swedish Environmental Code and regulations 
from the Swedish Board of Agricultre are found to be most relevant for Hälsingestintans 
organization. Different treatment techniques such as incineration and anaerobic 

digestion has been processed in this study. Brief information about environmental 
diesel, Biomax, and production of cement has also been described. The cost of 
incineration and anaerobic digestion has also been investigated. Based on the results of 

the treatment techniques and instruments Hälsingestintan should have three separate 
bins for waste disposal instead of two, which they have today. This will make them 

climb higher up in the waste hierarchy, reduce their environmental impact from their 
waste management and work more sustainably on the basis of the Swedish 
Environmental Code. 
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Definitioner och termer 
Anerob miljö  En miljö som är syrefattigt. 

 
BSE Sjukdomen Bovin spongiform encefalopati eller i folkmun 

”galna kosjukan”. 

 
CDB   Det centralanötkreatursregistret hos Jordbruksverket. 

 
CJD  Sjukdomen Creutzfeldt-Jakob Disease. 
 

Kommersiellt slakteri Ett större slakteri som slaktar till försäljning. 
 

Kärntemperatur Kroppens inre temperatur. 
 
KBM-avfall  Kött- och benmjöl, engelsk namn är Meat and Bone Meal. 

 
Nötkreatur  Oxdjur av rasen Bovinae. 

 
Rötrest Idag finns det två olika rötrester där skillnaden baseras på 

avfallets ursprung. Rötrest från avloppshantering kallas för 

rötslam medan rötrest från matavfall kallas för biogödsel. 
 
Slagg  En biprodukt från förbränningsprocessen 

 
Slaktkropp  Nötkreaturens kropp efter att alla biprodukter bortskaffats. 

 
Substrat Organiskt avfall från hushåll, restaurang, storkök, 

livsmedelsindustrin och lantbruk. 

 
SVA  Statens Veterinärmedicinska Anstalt. 

 
TSE  Sjukdomen Transmissibel spongiform encefalopati. 
 

vCJD  Sjukdomen variant Creutzfeldt-Jakob Disease. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Hälsinge Lantkök AB ”Hälsingestintan” grundades 1999, med en vision att sälja 
kvalitétskött till konsumenterna. Under 2014 valde företaget att ta ännu ett steg i den 
riktningen, genom att starta ett mobilt slakteri. Det mobila slakteriet ska åka runt i 

Sverige för att slakta nötkreatur direkt på gårdarna.  
 

Hälsingestintans mobila slakteri för slakt av nötkreatur är det första av sitt slag i Europa. 
Tidigare har det endast existerat mobila slakterier för lamm och renar. Eriksen et al. 
(2013) utförde en studie av lammslakt i Norge vilket jämförde ett mobilt slakteri på två 

skilda platser med ett kommersiellt slakteri. De undersökte bland annat lammens stress, 
beteende och köttkvalité. Undersökningen visade att lammen från det kommersiella 

slakteriet hade högre halter kortisol och lägre halter glykos i blodet. Detta antas bero på 
att djuren genomgått stress under en längre period, främst på grund av de långa 
transportsträckorna. Resultatet av att slakta djur med en lägre stressnivå gav därmed en 

bättre köttkvalité.  
 

I dagsläget sker den största animalieproduktionen vid de större slakterierna i södra 
Sverige. Jordbruksverket (2014) skriver att 16 % av all slakt i Sverige sker på mindre 
slakterier, till dessa siffror räknas därmed Hälsingestintans mobila slakteri. Detta 

medför att större delen av nötkreatur som ska slaktas måste transporteras i långa 
sträckor för att komma till de större slakterierna. Som tidigare nämnts blir djur stressade 

av de långa transportsträckorna. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd 
om transport av levande djur (SJVFS 2010:2, 5 kap. 6 §) får inga djurtransporter av 
däggdjur och fåglar överstiga åtta timmar. Dock kan Jordbruksverket godkänna att djur 

transporteras en längre tid om de ska till det närmaste slakteriet (5 kap. 13 §).  
 

Den svenska livsmedelskedjan släpper ut ungefär en fjärdedel av de klimatpåverkande 
utsläppen i landet och Angervall et al. (2008) fortsätter med att säga att den största 
klimatpåverkan kommer främst från primärproduktionen. Jordbruksverket (2015) 

hävdar att Sveriges nötköttsproduktion under 2013 var 126 000 ton producerat kött, och 
importen av nötkött var 53 % av den svenska nötköttskonsumtionen under 2012 

(Landquist & Cederberg, 2014). Ungefär 10 % av slaktkroppens vikt är biprodukter, 
vilket medför att det bildas en mängd svinn vid ett slakteri. Angervall et al. (2008) 
hävdar att avfallshantering vid ett slakteri också har en stor miljöpåverkan, men 

fortsätter skriva att den ökande användningen av biologiskt avfall till biogas eller 
fjärrvärme har gjort att denna del av livsmedelskedjan minskat sin påverkan. Dessutom 

ska alla medlemsländer i EU sträva efter att följa avfallshierarkin. Det vill säga utnyttja 
avfallet som en resurs och minska mängden avfall till deponi. Därför är det viktigt för 
ett slakteri att behandla sitt avfall på miljömässigt bästa sätt.  

 

1.2 Problem 
I dagsläget går allt avfall från Hälsingestintan till förbränning, vilket är det näst sämsta 
steget i avfallshierarkin. Därför kommer arbetet belysa alternativa behandlingstekniker 
som ligger högre upp i hierarkin. På så sätt får Hälsingestintan en överblick hur deras 

slaktavfall kan bli behandlat på ett mer hållbart sätt. Dessutom finns det många 
styrmedel som är relevanta för ett mobilt slakteri. Hälsingestintan vill därför ha kontroll 

på vilka styrmedel som är viktigast för deras nuvarande process och framtida 
utveckling.  
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att belysa de styrmedel och behandlingstekniker som i 
dagsläget är relevanta för ett mobilt slakteri. Målen med studien är följande: 

 
1. Beskriva slaktprocessen 

2. Identifiera, beskriva och analysera relevanta styrmedel för ett mobilt slakteri 
3. Identifiera, inventera och beskriva vilka behandlingstekniker som finns för 

slaktavfallet 

4. Beräkna behandlingskostnader för slaktavfallet 
 

1.4 Målgrupp 
Rapporten riktar sig främst till chefer hos Hälsingestintan, då uppdraget kommer från 
dem, men andra aktörer som hanterar eller vill hantera animalieproduktion kan även 

använda rapporten.  
 

1.5 Avgränsning 
Hälsingestintan är en svensk organisation, utan planer att slakta internationella djur så 

därför blir den geografiska avgränsningen Sverige och den svenska marknaden. Därmed 
undersöks endast styrmedel för svenska verksamheter och svenskt födda djur. 
 

Rapporten kommer endast att utreda aktiviteten innanför systemgränsen i figur 1. 
Därmed kommer bondgårdarnas uppfödning, utfodring eller avfallshantering med mera 
att exkluderas. Likaså gäller för mörningshallen och styckeriet i Eskilstuna.   

 

 
Figur 1. Systemgräns. 

Avfallshanteringen i det mobila slakteriet kommer också att avgränsas. Endast 

behandlingstekniker för det organiska avfallet i slakthallen, se kapitel 3.4. Bortskaffning 
av organ, kommer att belysas. Därmed kommer inga andra avfallsslag från slakteriet att 

tas upp, exempelvis hushållssopor från personalutrymmen. Endast behandlingstekniker 
för slutbehandling kommer att beaktas i rapporten, då slutbehandlingen av avfallet anses 
ha störst påverkan på miljön. Därmed kommer inga tekniker om förbehandling att 

undersökas.  
 

I de fall då det finns styrmedel om olika djurarter kommer rapporten ha fokus på 
nötkreatur. Dessutom undersöks endast de styrmedel som är gällande i dagsläget, vilket 
medför att inga lagförslag kommer behandlas. Endast administrativa styrmedel, såsom 

lagar och förordningar, ingår i arbetet  
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2 Metod 
Metoden som använts till rapporten är till största del en kvalitativ 

litteraturundersökning, där studier av lagar, förordningar och föreskrifter på både 
nationell nivå och inom EU ingått. De nationella lagarna och förordningarna letades 
fram i notisum medan föreskrifterna inhämtades från Jordbruksverkets 

författningssamling. Rapportens EU-förordningar och direktiv hämtades in genom 
EUR-lex. Vid insamlingen av lagar, förordningar och föreskrifter användes sökorden 

miljö, nötkreatur och slakt. Dessa lagar sammanställdes och bearbetades till en 
tolkningstext vilket är kapitel 4, Styrmedel. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
de lagar som redogjordes. I diskussionen beskrivs framtida förbättringsförslag till 

Hälsingestintan utifrån de lagar som bearbetats.  
 

Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar användes samsökningsportalen Discovery 
(EBSCOhost, 2015) samt databasen Science Direct (Elsevier B.V., 2015). För att hitta 
relevanta artiklar har sökorden främst varit slaughterhouse och abattoir i kombination 

med ett annat relevant sökord. Dessutom har endast peer reviewed artiklar sökts fram. 
Några av kombinations-sökorden har varit: 

o Mobile 
o Cattle 
o Biomal 

o Biogas 
o ”Animal by-products” 
o “Anaerobic digestion” 

o TSE/BSE 
o combustion 

 
Dessutom har olika vetenskapliga rapporter hämtats in och bearbetas. Dessa har hämtats 
från bland annat Jordbruksverket, Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK), 

Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och Naturvårdsverket. Det främsta 
sökordet vid inhämtningen av vetenskapliga rapporter har varit slakt och biogas.  

 
Ett studiebesök av det mobila slakteriet, tillsammans med en direktintervju av platschef 
har genomförts. På grund av det stora geografiska avståndet har dessutom mejlkontakt 

skett, främst med chefer inom Hälsingestintans organisation. Svaren från mejlkontakt, 
intervju och studiebesök har sammanställts och bearbetas. Mycket av informationen av 

kapitel 3, Funktionsbeskrivning av mobilt slakteri, kommer från detta 
insamlingssystem. Dessutom har det skett telefonintervjuer med Konvex AB och 
Eskilstuna Energi och Miljö för information om respektive behandlingskostnad.  

 
Information som inte varit styrmedel, vetenskapliga artiklar och rapporter, intervjuer 

och studiebesök har inhämtas från olika Internetkällor där sökmotorn Google har 
används främst.  
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3 Funktionsbeskrivning av ett mobilt slakteri 
Det mobila slakteriet består av två lastbilar med släp och en pickup. Den ena lastbilen är 

ett kylrum, där släpet är ett extra kylutrymme. Den andra lastbilen är ett 
personalutrymme och kontor, där släpet är själva slakthallen, se figur 2. Pickup-bilen 
följer lastbilarna runt om i Sverige och fungerar som sovplats för personalen. Enligt R. 

Pettersson (personlig kommunikation, 9 april 2015) brukar det vara ungefär 4-5 
personer som arbetar vid det mobila slakteriet, varav minst en av dem ska vara 

veterinär.  
 
Under färd är alla lastbilar normalhöga. Men när de placerats ut på bondgården höjs 

taket inne i slakthallen, vilket är släpet där själva slaktningen pågår och markeras som 
3,4,6 och 8 i figuren. I utrymmet med det upphöjda taket sker slaktningen. Taket måste 

vara höjbart för att de slaktade kropparna ska kunna hänga från taket utan att nå golvet, 
samtidigt ska lastbilarna kunna köra på vägarna utan att få problem med broar.  
 

 
Figur 2. Principskiss av ett mobilt slakteri med anslutning till bondgård. 

Figur 2 visar en skiss på hur ett mobilt slakteri kan vara utformat i anslutning till en 
bondgård, skissen är sedd ovanifrån. Lastbilarna och släpen placeras bredvid varandra 

när de kommer fram till bondgården. I figuren ovan markeras lastbilarna med ljusrosa 
färg medan släpen är gula. Mellan varje utrymme finns gångar, dessa sätts upp på plats.  

1. Stall med levande djur 

2. Drivgång i olika storlekar 
3. Bedövning och blödning 

4. Bortskaffande av skinn 
5. Låda för avfall av skinn 
6. Bortskaffande av organ  

7. Container för övrigt avfall 
8. Besiktning, klassning och registrering 

9. Avkylning 
10. Separat vagn för avkylning 
11. Personalutrymme 

Kapitlet nedan beskriver processen av ett mobilt slakteri mer fördjupat.  
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I dagsläget har Hälsingestintan 26 godkända gårdar för slakt. T. Lyck (personlig 
kommunikation, 7 maj 2015) berättar att den nordligaste gården ligger i Norrbotten 
(Luleå) och den sydligaste gården är placerad i Skåne (Klippan). Han berättar även att 

Hälsingestintan sedan start har slaktat på gårdar i Norrbotten, Ångermanland, 
Medelpad, Hälsingland, Uppland, Södermanland, Östergötland, Västergötland och 

Skåne, vilket kan ses i figur 3. Den röda punkten föreställer Eskilstuna, där 
mörningshall och styckeri är placerade.  

 
Figur 3. Markering av landskapen där Hälsingestintan har slaktat på gårdar. 

Hälsingestintans mobila slakteri har kapacitet att slakta 30 nötkreatur/dag. T. Lyck 

(personlig kommunikation, 7 maj) berättar att innan Hälsingestintan kan lossa vid 
mörningshallen i Eskilstuna måste kärntemperaturen sänkas till 7°C. Denna process tar 

lite mer än ett dygn och därför ser slaktningen olika ut beroende på dag. Minst två 
gånger/veckan åker kylekipaget till Eskilstuna för att möras i 7-10 dagar. En slaktvecka 
kan därmed se ut enligt nedanstående: 

 
Måndag: Slakt av ungefär 30 nötkreatur 

Tisdag: Kylekipaget lossar i Eskilstuna, resterande förflyttas till ny slaktplats 
Onsdag och torsdag: Slakt av ungefär 40 nötkreatur 
Fredag: Lossning i Eskilstuna.  

 
I dagsläget går båda lastbilarna på diesel, vilket är en blandning av olika kolväten. Gode 

et al. (2011) hävdar att 76 % av all såld diesel i Sverige under 2008 var 5 vol% RME 
diesel. Denna diesel är låginblandad och minskar därför på koldioxidutsläpp.  
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3.1 Drivning 

 
Figur 4. Nötkreatur i enskild inhägnad. 

Nötkreaturen som ska slaktas placeras ut i en egen inhägnad på bondgården och därifrån 

kopplas staketet på, inhägnaden visas i figur 4 ovan. På så sätt blir det en gång till 
slakteriet. Gången har två olika fickor, vilket visas i figur 2. Första fickan är placerad 
precis mellan bondgården och den andra fickan. Den delen finns där för att förbereda 

och förenkla drivningen av nötkreaturet till slakteriet. Den andra fickan är närmast 
slakteriet och är trängre än den första fickan. Detta medför att nötkreaturet inte kan 

vända på sig. Helst ska två nötkreatur finnas i de olika fickorna, medan resterande 
väntar i den stora inhägnaden. Drivningen av djuren sker av bonden.   
 

3.2 Bedövning och blödning 
Från drivningen kommer nötkreaturet in i bedövningsbåset, vilket visas i figur 5. De står 

endast i utrymmet när de ska bedövas och slaktas. Arbetaren vid detta mobila slakteri 
klappade nötkreaturet om den var upprörd, för att lugna ner det. Detta gjordes för att 
göra bedövningsprocessen lugnare. Skulle djuret vara för rörligt finns det risk att 

arbetaren missar, vilket medför att djuret inte blir helt bedövat. Vid 
bedövningsprocessen användes en bultpistol.  

 

 
Figur 5. Nötkreatur i väntan på bedövning. 
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När nötkreaturet har bedövats öppnas en port, vilket gör att den faller ner på golvet. R. 
Pettersson (personlig kommunikation, 9 april 2015) berättar att arbetaren säkerställer att 
nötkreaturet blivit helt bedövat genom att röra på djurets ögon. Skulle ögonlocken 

blinka, eller någon annan synlig reflex sker, är inte djuret helt bedövad och måste då 
bedövas ytterligare en gång.  

 
Kroppen hängs sedan upp med hjälp av kedjor och maskiner. När det är upphängt 
avskaffas en bit av skinnet från halsen, för att synliggöra aortan. Aortan snittas därefter 

upp för att tappa kroppen på blod. Ungefär 10-15 liter blod tappas ut. Blodet samlas upp 
i en golvbrunn och tillsammans med övrigt avloppsvatten, exempelvis vatten för 

tvättning av slakthallen, pumpas det till containern med resterande övrigt avfall, vilket 
kan läsas i kapitel 3.4. När avblodningen är klar placerar arbetaren en liten gummisnodd 
runt matstrupen närmast magsäcken, på så sätt säkerställs det att inget avfall kan rinna 

ut ur magen.   
 

Det avslutande momentet vid denna station är att avlägsna huvudet och klövar. 
Klövarna placeras till containern för avfall medan huvudet förflyttas till stationen för 
besiktning, klassning och registrering innan det slängs i samma container.  

 
3.3 Bortskaffande av skinn 
Vid denna station tas allt skinn bort från slaktkroppen. Först bortskaffas skinnet från 
magen och därefter fästs kanterna av det bortskaffade skinnet vid en maskin. Maskinen 
drar därmed bort det resterande skinnet. Minst ett öra med en markering ska sitta kvar 

innan det skickas till garveriet.  
 

 
Figur 6. Bortskaffande av skinn. 

Allt skinn läggs i en lucka vilket leder till en svart låda på utsidan av slaktutrymmet, 
vilket kan ses i figur 2 och 7.  I den svarta lådan samlas allt skinn, och den enda 

behandlingen som sker på plats av Hälsingestintan är att blötlägga skinnen. När lådan är 
full skickas den tillsammans med alla slaktkroppar i kylrummet, till Eskilstuna där 
garveriet hämtar upp det.  
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Figur 7. Avfallslucka för skinn, sett från utsidan av slakteriet. 

3.4 Bortskaffande av organ 
Efter att skinnet är bortskaffat påbörjas bortskaffningen av alla inre organ. Den större 

delen av organen åker ner i en egen avsats för avfall, exempelvis magsäck och tarmar. 
Andra organ, såsom hjärta, lungor, njure och lever, hängs på krok och flyttas till 
kontrollstationen. Efter att alla organ bortskaffats gör arbetaren en grovstyckning av 

djuret, och delar djuret på mitten. 
 

 
Figur 8. Bortskaffande av inälvor och grovstyckning av slaktkroppen. 

Alla organ samlas i avsatsen, vilket visas i figur 9. Avsatsen är mekanisk, och när 
avsatsen är full kan arbetarna hissa upp den. Allt avfall hissas därmed upp på en höjd 

och skickas ut genom en lucka. På andra sidan luckan finns en container där allt avfall 
från slakthallen samlas upp, se figur 10. Exempel på avfall är avloppsvatten bestående 

av bland annat blod samt inälvor, organ, huvud, med mera. Allt avfall i denna container 
går i dagsläget till förbränning.  
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Figur 9. Exempel på avfall, allt går till förbränning. 

 
Figur 10. Container för avfall, sett från utsidan av slakteriet. 

3.5 Besiktning, klassning och registrering 
Vid den sista stationen undersöks slaktkropparna med avseende på sjukdomar, där 
veterinären undersöker huvudet och organ från tidigare stationer. Skulle kroppen vara 

sjuk kan delar av djuren bortskaffas, och i värsta fall kasseras allt. De fastställer även 
köttkvalitén och väger in kroppen. Vid observationen kunde det ses att en halvt grovt 

styckad slaktkropp vägde genomsnittligt runt 156 kg där många blev klassificerade som 
välutvecklade, se kapitel om Jordbruksverkets föreskrift om klassificering i kapitel 
4.9.1.  

 

3.6 Avkylning 
Efter att kroppen kontrollerats förflyttas de till kylrummet. Hela kylrummet, med 
slaktkroppar och skinn, fraktas till Eskilstuna där Hälsingestintans styckeri finns. Alla 
djur som slaktas är uppköpta av Hälsingestintan och köttet som styckas i Eskilstuna 

säljs därmed under deras namn. Vid observationen (9 april, 2014) uppnådde 
Hälsingestintan 400 slaktkroppar sedan slakteriet startades.  
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4 Styrmedel 
Sverige är medlem i EU och därmed bunden att följa de olika rättsakterna från EU, 

vilket kan vara direktiv, förordningar, rekommendationer och yttranden. En viss 
skillnad finns mellan de olika rättsakterna. Enligt EUF-fördraget (artikel 288) kan ett 
EG-direkt räknas som ett avtal mellan alla medlemsländer, där direktivet skriver att 

vissa regler ska finnas i respektive lands lagstiftning. Med detta menas att länderna 
själva får besluta hur direktivet ska implementeras i respektive nationell lagstiftning. En 

EG-förordning, exempelvis förordningen om animaliska biprodukter, är däremot 
bindande och gäller därmed istället för de nationella lagarna. Rekommendationer och 
yttranden från EU är dock inte bindande.  

 
Den nationella lagstiftningen består av lagar, förordningar och föreskrifter. En nationell 

lag stiftas av Sveriges riksdag och baseras på regeringen eller riksdagsledamöters 
förslag. Lagarna är väldigt övergripande och därför utarbetas förordningar och 
föreskrifter för att detaljerat beskriva hur man kan tillämpa lagen. Regeringen utfärdar 

förordningarna, medan myndigheter såsom Jordbruksverket eller Naturvårdsverket 
utfärdar föreskrifterna. Dessa tre rättsakter är direkt tvingande och måste följas. Dock 

kan en föreskrift även innehålla allmänna råd. Dessa råd är inte tvingande utan snarare 
en handbok för att följa lagen korrekt. I kapitlet nedan beskrivs relevanta lagar, 
förordningar och föreskrifter för ett mobilt slakteri.  

 

4.1 ABP-förordningen 
Förordningen (EG nr 1069/2009) skriver att det finns tre olika klassificeringar på 
animaliska biprodukter. Dessa klasser motsvarar en riskbedömning beroende på hur de 
kan skada människor och djurs hälsa. Skulle dessa tre avfallskategorierna blandas och 

därmed behandlas samtidigt gäller de regler för klassen med högst riskkategori. 
Tabellen nedan visar en kort sammanfattning.  

 
Tabell 1. ABP-förordningen tre avfallskategorier. 

Kategori 1 Djur eller delar av djur med specificerat riskmaterial (SMR), bland 
annat hjärna, kotpelare, benmärg och ögon. Dessutom ingår smittade 

djur eller misstänkt smittade djur av TSE.  
 

Möjliga behandlingar: Förbränning  

Kategori 2 Naturgödsel och mag- och tarm från de animaliska biprodukterna. 
Dessa kan behandlas biologiskt via kompostering eller rötning. 

Avfallet får inte blandas med kategori 1 eller 3 avfall. Naturgödsel, 
mag- och tarminnehåll kräver ingen förbehandling innan behandling. 
 

Annat avfall i kategori 2, såsom mjukdelar, ska först bearbetas innan 
det ska behandlas.  

 
Möjliga behandlingar: Förbränning och/eller biologisk behandling. 

Kategori 3 Matavfall av animaliskt ursprung från butiker, avfall från 
livsmedelsindustrin, slaktavfall, matavfall, foder till sällskapsdjur, 

hudar, fettvävnader, blod, med mera. 
 

Möjliga behandlingar: Förbränning och/eller biologisk behandling. 

(ABP-förordningen, 1069/2009 & Avfall Sverige, 2015)  
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Behandlingstekniken förbränning kräver ingen förbehandling utan krav för 
förbehandling gäller endast då biologiskt behandling ska ske. Förbehandling av kategori 
2-avfall ska sönderdelas till maximal partikelstorlek av 50 mm innan det ska hettas upp 

av mättad ånga till en kärntemperatur på 133 °C i minst 20 minuter. Kategori 3-avfallet 
ska sönderdelas till maximal partikelstorlek av 12 mm och hålla en temperatur på 70 

°C i minst en timme. Avfall från kategori 3 kan användas som foderändamål eller 
släppas ut på mark. Avloppsvatten från ett slakteri måste filtreras, där vattenlås eller 
avloppsgaller kan användas. Partiklar större än 6 mm ska klassas som kategori 1- eller 

2-avfall, resterande avloppsvatten kan behandlas som vanligt.  
 

Enligt EU:s förordning kan vissa animaliska biprodukter rötas eller komposteras. Dock 
måste tidigare nämnda krav godkännas av respektive medlemsstats myndighet, 
exempelvis kravet om hygieniseringen och partikelstorlek på avfallet. Rötrest och 

kompost från behandlingen kan släppas ut på marknaden i den ansvariga 
medlemsstaten. Sammanfattat ska därmed Sverige godkänna kraven för behandling av 

avfallet och rötresten/komposten kan därefter användas i Sverige. Alla anläggningar 
som ska röta animaliska biprodukter ska vara godkända enligt behörig myndighet.  
 

Det står även att en del av de animaliska biprodukterna ska kunna spåras i alla led. En 
animalisk biprodukt såsom hud ska därmed kunna spåras för tillverkning, användning 

och bortskaffande. Spårbarheten ska finnas för att minska hälsorisker hos människor 
och djur.  
 

Förordningen skriver även att anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter bör 
ligga på platser långt från slakterier eller andra anläggningar där livsmedel bearbetas. 
Detta är för att förhindra att livsmedel kontamineras av skadliga sjukdomar.  

 
Tidigare nämndes det att EU-förordningar är direkt bindande för varje medlemsland. 

Trots detta har den svenska regeringen tagit fram en föreskrift (SJVFS 2014:43) för att 
förtydliga vissa kapitel och roller från ABP-förordningen. Föreskriften skriver att 
kadaver och delar av slaktkroppen ska förvaras korrekt, det vill säga utan att kunna 

utgöra en smittrisk och förvaras att vilda djur inte kommer åt det. Dessutom ska avfallet 
förvaras på annan plats än de levande djuren. De som transporterar animaliska 

biprodukter ska vara registrerade hos Statens Jordbruksverk, vilket är den behöriga 
myndigheten.   
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4.2 Direktiv för avfall 
Avfallshierarkin eller avfallstrappan togs fram av Europaparlamentet i direktivet om 
avfall (2008/98/EG). Den beskriver hur avfallshanteringen ska prioriteras och ligger till 

grund för avfallspolitiken och lagstiftning. Enligt avfallstrappan bör människor och 
samhället sträva efter att minimera avfallet vilket kan ske genom att köpa färre saker, 

köpa produkter av bättre kvalité med längre hållbarhetstid eller reparera produkter som 
gått sönder. Nästa steg är att återanvända sitt avfall, exempelvis genom att 
bortskänkning. Om avfallet inte kan återanvändas bör det återvinnas, exempel på avfall 

som kan återvinnas är förpackningar och tidningar. Mat- och slaktavfall kan återvinnas 
genom att rötas eller komposteras. Kan inte avfallet återvinnas bör det energin från 

avfallet utvinnas genom förbränning. Om avfallet inte kan placeras på något av de 
tidigare beskrivna stegen i avfallstrappan finns deponering som sista alternativ. 
Sammanfattad är processen med minst miljöpåverkan högst i avfallstrappan medan det 

med mest miljöpåverkan, deponering, ligger nederst, se figur 11. 

 
Figur 11. Avfallshierarkin. 

4.3 Miljöbalken 
Miljöbalken (SFS 1998:808) är grundpelaren för alla lagar som omfattar miljöfrågor i 
Sverige. Syftet med denna lag är att främja en hållbar utveckling för nuvarande och 

kommande generationer. Människan, djur och miljö ska ha en hälsosam och god miljö. 
Kapitel 2 i Miljöbalken skriver om de allmänna hänsynsreglerna. Dessa gäller för alla 
verksamhetsutövare och lyder: 

 
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa 
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

 
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. 

 
4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika 
att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan 
befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i 
fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk 
organism. Lag (2006:1014). 
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5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och 
energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall 
förnybara energikällor användas. 

 

4.4 Djurskyddslagen  
Djurskyddslagen (SFS 1988:534) skriver om grundläggande bestämmelser för hur 
husdjur, försöksdjur och djur i fångenskap ska vårdas och skötas. Nötkreatur kan 

definieras som djur i fångenskap, då de bor i stall eller inhägnad. Alla djur ska 
behandlas på ett bra sätt och skyddas mot lidande och/eller sjukdomar. Dessutom ska 

djuren leva i en god miljö, vilket ska främja deras hälsa och naturliga beteende.  
 
Den skriver också om slakt, i 13 § och 14 §. Där står det att när djuret ska slaktas ska 

det skonas från obehag och lidande, vilket gäller vanlig slakt eller avlivande. Dessutom 
måste djuren vara bedövade när blodet ska tappas ur. I de fall då djuret inte är blivit helt 

bedövade får ingen slakt vidtas förrän de är helt avlivade. Skulle ett djur kräva akutslakt 
kan vissa åtgärder skonas.  
 

Det står även om de olika straffbestämmelserna som kan uppstå om någon bryter en 
paragraf. Straffbestämmelserna gäller dock inte för hela lagen utan endast för vissa 

paragrafer, exempelvis 13 § och 14 § som omfattas av slakt. De straff som kan utges vid 
brytandet av lagen är böter eller fängelse i högst två år.  

 

4.5 Djurskyddsförordningen 
Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) innehåller olika kompletteringar till 

djurskyddslagen (SFS 1988:534). I förordningen står det bland annat att alla nya 
tekniska system och utrustning för djurhållning ska ha godkänts i förväg innan det får 
användas. Det är Jordbruksverket som godkänner prövningarna. Det står även att 

nötkreatur, som sedan ska slaktas, ska få vistas ute och beta under sommartiden. Dock 
gäller inte denna bestämmelse på exempelvis tjurar eller djur som hålls i karantän.  

 
I 30 § står det att vid slakt ska djuret bedövas så att det snabbt blir medvetslös. Det står 
även att medvetandet av djuret inte får återkomma. De olika bedövningsmetoderna som 

användas vid slakt förmedlas av Jordbruksverket.  
 

4.6 Epizootilagen 
Enligt Matibag et al. (2005) hittades det första fallet av sjukdomen BSE i Europa år 

1985. De tror dock att infektionen av sjukdomen skedde några år tidigare då 
inkubationstiderna är långa hos alla spongiformade-sjukdomar. År 1992 var det 37 280 
kossor i Storbritannien smittade av BSE. Forskare tror att epidemin orsakades av 

kannibalism, då de blivit matade av malt köttprotein från döda djur och/eller animaliska 
biprodukter. Sedan visade det sig att sjukdomen även kunde smittas via möss och oralt.  

 
Vidare skriver Matibag et al. (2005) att en 19 årig man dog 1995 efter att ha blivit 
smittad av en sjukdom med liknande karaktärisering som CJD. Vid obduktionen 

undersöktes hjärnan och där de såg symptom på spongiform och därmed döptes 
sjukdomen till vCJD där BSE är orsaken dess existens. Alla stater med BSE-smittan 

började med masslakt och sedan 2001 har stora förändringar över övervakningen, bland 
annat genom provtagning, pågått i hela EU.  
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BSE räknas i dagsläget som en epizootisk sjukdom, och Epizootilagen (SFS 1999:657) 
skriver att epizootiska sjukdomar är sådana ”som kan spridas genom smitta bland djur 
eller från djur till människa” (1 §). Lagen omfattas av olika åtgärder för att bekämpa 

förekomsten av dessa sjukdomar. Dessa åtgärder kan bland annat ske genom slakt, 
vaccinering, djurhållning, smittrening. Förutom åtgärderna i Epizootilagen finns det 

dessutom föreskrifter om provtagning av BSE-sjukdomar vid slakt, vilket kan läsas i 
kapitel 4.9.5. 
 

4.7 Lag om provtagning på djur m.m. 
Denna lag om provtagning på djur (SFS 2006:806) tillämpas på bland annat märkning 

och registrering av djur samt för kontroll, kartläggning och förebyggande av olika 
smittsamma djursjukdomar. Där står det att endast veterinär eller person utsedd från 
regeringen eller myndigheten får göra provtagningar och undersökningar på djuren. De 

får även ta prover på djurprodukter, foder och övriga material om regeringen eller 
myndigheten bestämmer detta.  

 
Om det misstänks smittor hos djur eller produkter som ska gå till livsmedel och kan 
därmed göra livsmedel icke säkert får regeringen eller myndigheten besluta om olika 

ärenden. Dessa beslut kan bland annat vara att: 

 djuren ska avlivas 

 djuren eller djurprodukter inte får flyttas 

 inget av djuret användas till livsmedel 

 

4.8 Förordning om klassificering av kött 
Förordningen (SFS 1656:413) tillämpas på allt kött nötkreatur som godkänts vid 
köttbesiktningen. Om köttet har klassificerats får inte en ny klassificering ske, om inte 
regeringen eller jordbruksverket bestämmer annat. Vid klassificeringen av köttet ska 

klassificeraren, stämpla, närvara och kontrollera att stämplingen sker korrekt. För att 
sälja köttet måste stämpeln på kroppen finnas och vara läslig, annars får inte köttet 

säljas. Skulle detta brytas kan företaget och klassificeraren dömas för antingen böter 
eller fängelsestraff på högst 6 månader.  
 

4.9 Jordbruksverkets författningssamling 

4.9.1 Klassificering av slaktkroppar 

Denna föreskrift om klassificering av slaktkroppar (SJVFS 1998:127) gäller för alla 
slakterier som klassificerar kött, det vill säga kontrollslakterier, och finns för att 
klassificeringen av slaktkropparna ska ske korrekt.  

 
För att kunna klassificera slaktkropparna krävs att det finns en klassificerare på 

slakteriet. Den personen ska ha genomgått en utbildning och vara godkänd av 
Jordbruksverket. Klassificeraren ska skriva klassificeringsjournal, vilket ska innehålla 
slaktdatum och identifieringsnummer. För varje identifieringsnummer ska dessutom 

dessa uppgifter anges: 

 Slaktvikt 

 Kategori 

 Klass 

 Köttprocent 

 Fettgrupp 

 Grupp för extrem slaktgrupp 
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 Färggrupp 
 
Det är endast klassificeraren som får skriva under klassificeringsjournalen. Inga 

ändringar i klassificeringsjournalen får göras utan klassificerarens godkännande. I de 
fall då ändringar skett ska tidigare uppgifter strykas över utan att det ska bli oläsligt och 

sedan bli underskrivet av klassificeraren.  
 
Föreskriften (SJVFS 1998:127) skriver även om huvudmannens ansvar vid slakteriet. 

Detta kan vara att kontrollera att klassificeringsjournal förs varje dag då slakt sker, att 
kontrollera att varje slaktkropp har klassificerats och redogöra klassificeringen till 

Jordbruksverket. Redogörelsen ska göras periodvis.  
 
Det finns också bestämmelser kring stämplingen. Bland annat står det i föreskriften att 

stämplingen ska göras direkt på slaktkroppen och färgen ska vara godkänd av 
Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Kategorin för djuret ska märkas med hela ordet, 

exempelvis kviga och gödkalv, medan mellankalv kan märkas som M-kalv. En ko ska 
dock inte ha ett kategorimärke. Märkningen får inte bli suddig eller tas bort förrän 
slaktkroppen anlänt till rummet där det ska styckas. Det finns dessutom olika 

bestämmelser vart på slaktkroppen beteckningen ska finnas, vilket skiljer sig från djur 
till djur. Men i de flesta fall ska beteckningen ”sättas på bringornas utsida intill 

framläggarna samt på utsidan av låren.” (16 §, 17 §, 18 §). 
 
Vid invägningen av slaktkroppen finns det olika bestämmelser beroende på om de vägs 

in i varmt eller kylt tillstånd. Om slaktkroppen vägs in i varmt tillstånd ska vägningen 
ska snabbt efter slakten. Sker vägningen i kylt tillstånd ska invägningen ske tidigast 12 

timmar efter avlivningen men senast klockan 12:00 dagen efter. När kroppen vägs in 
ska en del organ vara bortskaffade, vilket är: 

 Hjärta 

 Lunga 

 Huvud med tunga 

 Svans 

 Njure  

 Lever 

 Med mera 
 

Det finns även andra organ som ska bortskaffas beroende på om djurets kategori 
(SJVFS 1998:127, bilaga 2). Slaktkroppens officiella slaktvikt är invägningsvikten efter 
att bortskaffningen skett. Vågen ska vara godkänd och ha ett kontrollmärke på vågens 

visningsenhet.  
 

Föreskriften beskriver även hur slaktkropparna kan delas in i kategorier, klass, fettgrupp 
och färggrupp. Det finns 24 olika kategorier, där nio av dem omfattas av olika sorters 
nötboskap. Dessa är spädkalv, gödkalv, mellankalv, ungtjur, tjur, stut, kviga, ungko och 

ko. Slaktkropparnas klassas enligt kroppsformen, vilket visas i tabell 2 nedan, och 
därefter undersöks fettet i slaktkroppen. Om det är svårt att bedöma fettet får personalen 

skära mellan 10-11 revbenen, på så sätt kan musklerna framhävas och fettmängden 
mellan dem kan bedömas lättare. Bedömningen av fettansättningen visas i tabell 3.  
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Tabell 2. Indelning av slaktkroppar. 

SIFFERKOD KLASS KROPPENS FORM 

15 E+  
14 E Extremt svällande och välutvecklade 

13 E-  
12 U+  
11 U Mycket svällande och välutvecklade 

10 U-  
9 R+  

8 R Svällande och välutvecklade 
7 R-  
6 O+  

5 O Välutvecklade 
4 O-  

3 P+  
2 P Något tunna och insjunkna 
1 P-  

(SJVFS 1998:127, 30 §) 
 

Tabell 3. Indelning av fettgrupper. 

SIFFERKOD FETTGRUPP FETTANSÄTTNING 

1 1-  

2 1 Mycket liten 
3 1+  
4 2-  

5 2 Liten 
6 2+  
7 3-  

8 3 Ordinär 
9 3+  

10 4-  
11 4 Riklig 
12 4+  

13 5-  
14 5 Mycket riklig 

15 5+  
(SJVFS 1998:127, 31 §) 

4.9.2 Slakt och annan avlivning av djur 

På alla slakterier i Sverige ska personalen ha lätt tillgång till standardrutinerna. Enligt 
föreskriften (SJVFS 2012:27) ska standardrutinerna innehålla olika anvisningar för en 

särskild funktion inne i slakteriet, men rutinerna ska även omfatta risken för olika 
tekniska problem, exempelvis strömavbrott, och andra faktorer. Alla utrymmen och 
utrustning som används i ett slakteri ska vara lättrengörliga, slakterierna ska dessutom 

ha halkfria golv. Det står även om de olika bestämmelser och råd som finns vid 
drivningen. Drivningen ska ske på sådant sätt att djuren hålls lugna och inte utsättas för 

flera vägval utan drivgången ska vara tydlig och enkel. Gången måste vara horisontell 
eller ha svag lutning uppåt (max 17 procent stigning) och djuren får endast vara i 
drivgången medan slakt pågår. Drivningshjälpmedel, såsom sorteringspaddel eller 

tvåhandsdrivskiva, får användas för att styra djuren framåt.  
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Olika bedövningsmetoder används för olika djur. För nötkreatur och övriga idisslare 
tillåts det att använda en bultpistol eller kulvapen. I vissa fall får även hagelgevär 

användas. Alla dagar då det sker slakt ska bedövningsutrustningen besiktigas, om den 
inte används ska den underhållas regelbundet. Detsamma gäller för reservutrustningen, 

dock ska denna kontroll journalföras. Efter att ett djur blivit bedövat ska slaktaren 
kontrollera att bedövningen blivit utförd korret innan avlivning kan ske.  

4.9.3 Slakteriers rapportering avseende slaktade djur 

Föreskriften om slakteriers rapportering (SJVFS 2009:43) skriver att ett slakteri ska 
lämna in vissa uppgifter, vilket gäller för alla kontrollerade slaktkroppar. Varje måndag 
måste slakteriet redovisa uppgifterna av de slaktade djuren från föregående 

kalendervecka, det vill säga en redovisningsperiod. Uppgifterna ska skickas till 
Jordbruksverket, antingen via en elektronisk internettjänst eller med post. 

Redovisningen gäller alla djurslag och måste ha nyckelbegreppen slakteri, slaktdatum, 
slaktnummer och djurslag. Endast firmatecknare eller dennes ombud får underteckna 
redovisningen och periodsammanställningen och de måste vara anmälda hos 

Jordbruksverket. Är de inte anmälda får de ingen tillgång till Jordbruksverket 
elektroniska internettjänst och får därmed inte redovisa.  

4.9.4 Märkning och registrering av nötkreatur 

Alla djur ska märkas med gula originalbrickor i vartdera örat. Nyfödda kalvar ska 
märkas senast 20 dagar efter sin födsel. På brickan ska fyra identitetsuppgifter stå, dessa 

är landsbeteckningen, födelsebesättningens produktionsplatsnummer, individnummer 
och en kontrollsiffra. Djuren ska alltid vara märkta med minst en original- eller 

ersättningsbricka och får inte tappas bort. I föreskriften (SJVFS 2007:12) står det även 
att ett slakteri ska rapportera att djuren är slaktade i samband med rapporteringen från 
föreskriften (SJVFS 1995:56) om slakteriers rapportering av avseende slaktade djur, se 

kapitel 4.9.3. Varje rapportering kostar 5 kr per rapporterat djur, och denna avgift 
faktureras i efterskott av Jordbruksverket.  

4.9.5 Obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom 
hos nötkreatur, får och get 

Den svenska föreskriften om obligatorisk övervakning av TSE-sjukdomar (SJVFS 

2010:9) beaktar bland annat nötkreatur och har bestämmelser kring provtagning och 
laboratorieanalys för BSE-övervakning. Slaktning av all nötkreatur ska undersökas för 
BSE-sjukdomar enligt föreskriften, oavsett om de ska användas till livsmedel eller inte.  

 
Det finns olika bestämmelser beroende på djurets ålder och ursprung. Exempelvis ska 

provtagning ske på nötkreatur äldre än 48 månader med ursprung i Sverige om de ska 
slaktas på normalt sätt och användas som livsmedel. Liknande gäller för nötkreatur med 
ursprung i andra länder (SJVFS 20010:9, bilaga), där gäller det dock nötkreatur äldre än 

30 månader. Personen som ansvarar för driften på ett slakteri ska kontrollera att all 
nötkreatur finns registrerad i CDB hos Jordbruksverket. Födelsedatum för djuret ska 

även vara registrerat. Finns inte djurens registrering i CDB eller om uppgifterna är 
felaktiga ska ingen provtagning ske. I dessa fall ska alla delar av slaktkroppen, inklusive 
hud, skickas till destruktion. Personen ska dessutom skicka alla prov för normalt 

slaktade djur för analys. Prover från nödslaktade djur ska skickas till SVA. 
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4.10 Sammanfattning av styrmedel 
Nedan följer en kort sammanfattning av de styrmedel som tidigare togs upp.  
 
Tabell 4. Sammanfattning av rapportens styrmedel. 

Regelverk Kommentar 

ABP-förordningen Denna EU-förordning hanterar alla animaliska 
biprodukter från ett slakteri. Det är viktigt för ett 

slakteri att veta skillnaderna mellan de olika 
klasserna om sortering av avfallet ska ske. ABP-

avfall ska hanteras på ett säkert sätt för att djur 
och människor inte ska kunna kontamineras av 
smittoämnen.  

Direktiv om avfall Direktivet strävar efter att hantera avfallet på 

bästa möjliga sätt för att minska uppkomsten av 
avfall och minska deponeringen.  

Miljöbalken Svensk lagstiftning om miljö och hållbar 

utveckling. Hänsynsreglerna är relevant för alla 
verksamheter. 

Djurskyddslagen Denna lag är mest relevant för bondgårdar och 

uppfödning av djur. Tar dock upp att djur inte 
får lida innan slakt och att de måste vara 
bedövade innan de ska tappas på blod. Hänvisar 

till djurskyddsförordningen. 

Djurskyddsförordningen Skriver att all ny teknik ska anmälas hos 
Jordbruksverket och beprövas innan det tas i 

bruk. Det står även att djuren ska bedövas 
snabbt och medvetandet av djuret får inte 
återkomma.  

Epizootilagen Svensk lagstiftning om epizootiska sjukdomar. 

Beskriver olika åtgärder för att bekämpa 
förekomsten av dessa sjukdomar. Hänvisar till 

lag och föreskrifter om provtagning.  

Lag om provtagning Denna lag är mest relevant för bondgårdar och 
uppfödning av djur. Tar dock upp om hur 

provtagningar sker på djuren innan och efter 
slakt. Hänvisar till föreskrifter om provtagning.   

Förordning om klassificering av kött Lagen beskriver hur klassificeringen sker och 
definierar ordet klassificerare. Det står dessutom 

att böter eller fängelse i 6 månader kan ges ut 
om klassificeraren eller verksamheten bryter 

mot kraven som finns vid klassificering, 
exempelvis att sälja kött med en stämpling som 
är oläslig.  

Jordbruksverkets föreskrifter Jordbruksverkets föreskrifter i denna rapport 

behandlar bland annat klassificering, slakt och 
avlivning, rapportering av slaktade djur och 

provtagning av TSE-sjukdomar. Alla slakterier 
bör veta vad dessa föreskrifter skriver. Om en 
verksamhet följer alla krav i föreskrifterna 

korrekt bryts ingen lag.  
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5 Behandlingstekniker 
Naturvårdsverket (2014) hävdar att det samlades in ungefär 1.1 miljoner ton avfall från 
livsmedels- och tobaksindustrin under 2012. I denna sektor ingår animaliskt avfall, 
vegetabiliskt avfall, mineralavfall och avloppsslam. Som tidigare nämnts får inget 

kategori 1-avfall rötas utan endast mjuka delar från slaktavfallet får rötas. Därför kan 
det biologiska avfallet från ett slakteri behandlas med olika tekniker. Dessa beskrivs i 

kapitlet nedan.  
 

5.1 Förbränning 
Leckner (2015) menar att energiåtervinningen från avfallet har på senare år blivit 
viktigare. Anledningen till detta är främst på grund av EU-kommissionens framtagna 

direktiv, bland annat om avfall (2008/98/EG) där de strävar att minska deponeringen 
och klättra högre upp hierarkin. I dagsläget får endast avfall som inte kan behandlas 
deponeras, vilket medför att resterande avfall ska antingen minimeras, återvinnas, 

återanvändas eller energiutvinnas. Författarna påpekar att det finns skillnader på 
avfallshanteringen beroende på land eller kontinent. Främst kan detta bero på landets 

levnadsvillkor och materialstandarder, men även på landets miljömedvetenhet.  
 
Vid förbränningen måste avfallet först förbehandlas hävdar Leckner (2015), vilket kan 

göras genom sortering av metaller och tungt material eller strimling till mindre storlek, 
se figur 12. Efter förbehandlingen placeras avfallet i en bränsleränna och transporteras 

genom pannan med en hastighet på ungefär 0,1 meter/minut. I pannan ligger avfallet på 
ett galler med en bädd under och förbränns på ungefär 1 000°C (Avfall Sverige, 2008). 
Det som blir kvar av avfallet efter förbränningen är en rökgas och slagg.  

 
Slaggen transporteras nedåt i pannan för att sedan uppsamlas vid ett vattenfyllt tråg som 

sedan ska transporteras vidare till bortskaffning, vilket kan vara återvinning eller 
deponering. Inne i pannan finns även rör med kallvatten. Kallvattnet blir upphettat av 
den varma röken vilket bildar ånga. Avfall Sverige (2008) menar att ångans höga 

temperatur samt tryck kan utvinna el och värme. Värme bildas då vattnet blir upphettat 
och el utvinns då ångan bildar en rörelse i turbinen och generatorn omvandlar denna 

rörelse till elektricitet.  
 
Vidare skriver Avfall Sverige (2008) att gasen som blir över efter energiutvinningen 

renas med hjälp av exempelvis elektrofilter och vattenskrubbar. De stora partiklarna i 
gasen fastnar på elektrofiltret och därmed kan de samlas upp och transporteras vidare 

till en asksilo. Sedan sprayas rökgasen med vatten vilket innehåller bland annat kalk. 
Detta medför att olika tungmetaller, sura ämnen och svaveldioxid avlägsnas. Röken som 
kommer ut från förbränningsanläggningen består nästan bara av koldioxid och vatten. 

En övergripande process för den termokemiska avfallshanteringen kan ses i figur 12 
nedan.  
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Figur 12. Funktionsbeskrivning av en termokemisk avfallshantering. 

Enligt Naturvårdsverket (2014) klassas avfall med en högre energiverkningsgrad än 65 
% för R1 i Avfallsförordningen (SFS 2011:927), där avfallet kan förbrännas i vanliga 
avfallsförbränningsanläggningar. Här förbränns bland annat hushållsavfall, 

verksamhetsavfall och industriavfall. De skriver även 6,7 miljoner ton avfall förbrändes 
under 2012. Detta motsvarade 52 TWh/år fjärrvärmeproduktion och 1,7 TWh/år el 

 
Vinnerås et al. (2012) hävdar att produkten biomal togs fram för att förbränna avfall av 
riskklass 1 av animaliska biprodukter för energiproduktion. Dock använder Sverige för 

närvarande biomal från alla kategorier av ABP-avfall, av praktiska skäl. Biomal består 
av animaliska biprodukter vilket ska malas ner till mindre än 19 mm i partikelstorlek 

och blandas med 2-3 % myrsyra. Myrsyran stabiliserar produkten och inaktiverar vissa 
patogener. Dock innehåller biomal olika epizootiska och zoonotiska smittoämnen, och 
därför ska biomal lagras eller transporteras i slutna tankar. Enligt Vinnerås et al. (2012) 

kan biomal komplettera bränslet i en virvelförbränningsanläggning. Vilket sedan blir till 
fjärrvärme eller elproduktion. Konvex AB (2011) hävdar att det mesta av biomalet från 

deras egna fabriker eller från större slakterier.  
 
I ett reportage i Miljöaktuellt skriver Beijer (2010, maj) att bränslet biomal används vid 

förbränningsanläggningar i bland annat Karlskoga, Uddevalla, Ängelholm, Perstorp och 
Nynäshamn. Enligt Konvex AB (2014) kan anläggningen i Karlskoga kan ta emot 

85 000 ton råvaror/år.  
 

5.2 Rötning 
Marañón et al. (2011) skriver att rötningsprocessen sker då organiskt avfall bryts ner av 
bakterier i en anaerob miljö. När det organiska avfallet rötas bildas en biogas, vilket 

består av främst metan och koldioxid. Andra gaser kan också förekomma i biogasen. 
Enligt Biogasportalen (2014) består biogasen av 45 – 85 % metan och 15 – 45 % 
koldioxid, de resterande gaserna finns endast i småmängder. Rötningsprocessen får 

dessutom ut en biprodukt, en rötrest.  
 

För att få en optimal biogasproduktion och rötrest med hög renlighet bör substratet i 
rötningsprocessen vara rent och källsorterat. All substrat har dessutom olika egenskaper 
och därför är det viktigt ha en korrekt balans i substratet (Carlsson & Uldal, 2009). 

Vidare skriver författarna att slaktavfallet har både positiva och negativa egenskaper. 
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Avfallet är väldigt energirikt och mycket kväverikt, vilket anses vara positivt för 
rötningsprocessen då det ger ett högre utbyte av biogas.  Dock har avfallet höga halter 
fetter och proteiner men kan också innehålla bland annat ben, rep, snören, 

metallföremål. Fetthalten kan leda till ackumulering av fettsyror och därefter sker det en 
sänkning av pH-värdet. Proteinhalten kan öka koncentrationen av ammoniak i 

biogasprocessen vilket minskar antalet metanogener. Därför är det viktigt avfallet 
finfördelas innan det kan rötas i biogasanläggningen och att det samrötas med annat 
avfall. En samrötningsprocess huvudsakliga funktioner är:  

 Mottagning och förbehandling 

 Hygieniseringen 

 Rötning 

 Biogödselhantering 

 Uppgradering  
 

Vid rötningsprocessen av slaktavfall måste främst kategori 1-avfall sorteras ut för att 
sedan transporteras till en förbränningsanläggning. Kategori 2- och 3-avfall kan 

transporteras till en rötningsanläggning efter utsorteringen vilket kan ses i figur 13 
nedan. I samrötningsanläggningen ska avfallet förbehandlas enligt ABP-förordningen, 
vilket beskrivs i kapitel 4.1. Detta kan ske bland annat genom att krossa avfallet i en 

kvarn eller annan förbehandlingsteknik. Yngvesson et al. (2013) menar att 
förbehandlingen syftar till att ta bort oönskade föremål och göra avfallet mer 

lätthanterlig, genom att producera en pumpbar produkt, en så kallad slurry.  
 
Efter att förbehandlingen är klar måste avfallet hygieniseras enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd (NFS 2003:15). Där står det att det organiska avfallet ska hygieniseras i 
minst 70°C i åtminstone en timme innan det ska ingå i rötningsprocessen, inga krav 

finns dock på avloppsvattnet. Slurryn och avloppsvattnet ska sedan rötas i en 
termofilprocess, det vill säga rötas i minst 55°C under åtminstone 6 timmar. Dessutom 
måste avfallet hålla temperaturen 55°C i minst sju dygn. När rötningsprocessen är färdig 

har produkterna biogas och rötrest framtagits. Processen vid rötning av slaktavfall kan 
se ut enligt figur 13 nedan. 

 

 
Figur 13. Exempel på processbeskrivning av slaktavfall från ett mobilt slakteri. 
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De största användningsområden för biogas är uppgradering till fordonsgas eller 
fjärrvärme. Biogasportalen (2014) hävdar att koldioxid, vatten, svavelväte och andra 
partiklar måste avskiljas innan biogasen kan uppgraderas till fordonsgas. De menar att 

det är viktigt att gasen främst ska bestå av metan. Det finns olika tekniker för att ta 
avskilja de överflödiga gaserna, vilket kan exempelvis vara membranteknik eller 

vattenskrubber. Innan gasen kan användas tillsätts ett luktämne för att gasläckage lättare 
ska upptäckas och sedan komprimeras gasen till cirka 200 bar.  
 

Under 2011 samlades det in 1 473 GWh biogas inom olika användningsområden. Tabell 
5 nedan visar användningen av biogasen uppdelat för respektive användningsområde. 

Enligt Energimyndigheten (2014) produceras biogas på avloppsreningsverk, deponier, 
samrötningsanläggningar, gårdsbiogasanläggningar och industrianläggningar. Olsson & 
Fallde (2014) skriver att biogas kan reducera mängderna växthusgasemissioner från 

vägtransporterna med 25 %.  
 
Tabell 5. Användning av biogas i GWh uppdelat på användningsområde under 2005, 2010 och 2013. 

Område  2005 2010 2013 

Värme 687  606 521 

El  37  56 46 

Uppgradering 112  608 907 

Fackling 122 112 186 

Saknad data 327  3 26 

Summa 1285  1387 1686 

(Energimyndigheten, 2012, 2014) 

 
Marañón et al. (2011) skriver att många av de näringsämnen i avfallet innan 

rötningsprocessen återstår när processen är klar vilket gör att rötresten är riklig på 
växtnäringsämnen och kan därmed återföras till mark. Först måste avfallet dock 
avvattnas innan det liknar en användbar jord (Eskilstuna Energi & Miljö, 2015). Enligt 

Avfall Sverige (2014) producerades det 939 800 ton biogödsel under 2013.  
 

Som tidigare nämnts går allt avfall från det mobila slakteriet till förbränning. En annan 
behandlingsteknik kan därför vara rötning. I Eskilstuna finns det en biogasanläggning 
för matavfall och avloppsvatten. Enligt M. Hellström (personlig kommunikation, 19 

maj) kan biogasanläggningen i Eskilstuna inte ta emot slaktavfall men de förväntar sig 
vara kapabel att göra det i framtiden. I dagsläget testar de en ny maskin. Maskinen ska 

kunna sönderdela avfallet bättre, vilket förhoppningsvis gör att slaktavfall kan samlas in 
och rötas tillsammans med avloppsvatten och matavfall. I dagsläget hygieniserar de sitt 
biologiska avfall i minst 70°C i åtminstone en timme, vilket är ABP-förordningens krav 

för hygienisering av slaktavfall (Eskilstuna Energi & Miljö, 2015).  
 

5.3 Annan behandlingsteknik 
Förutom de mer traditionella behandlingsteknikerna såsom förbränning och rötning 
finns en del mer okonventionella tekniker. En av dessa behandlingstekniker är att 

konvertera slaktavfall till miljödiesel, Biomax, vilket är en blandning av biobränslen 
och fossilt bränsle. I ett reportage i Nyteknik menar Von Schultz (2014, december) att 

exempelvis djurfett från slakterier eller raps kan användas till att tillverka miljödiesel. . 
Ett annat reportage från Nyteknik skriver Hållén (2008) att den vanligaste råvaran för 
att tillverka miljödiesel i Sverige är raps. Medan i USA används exempelvis sojaolja 

eller majsolja.  
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Figur 14 nedan visar hur miljödiesel kan tillverkas. Först sker ett inflöde av substratet 
vilket består av främst raps men även en viss del slaktavfall kan användas. Därefter 

måste avfallet förbehandlas där fetterna, olika partiklar och andra föroreningar ska 
avlägsnas från slaktavfallet skriver Von Schultz (2014, december) i Nyteknik. Sedan 

ska avfallet utsättas för vätgas vid ett högt tryck i ett katalytiskt steg. Det höga trycket 
vätgas gör att fettmolekylerna bryts ner och bildar därmed paraffiner. I ett annat 
katalytiskt steg får paraffinerna olika köldegenskaper och resultatet blir ett bränsle med 

liknande sammansättning som fossilt diesel, vilket kan ses i figur 14 nedan. Olika 
reportage från SvD (Fröberg, J. 2015 februari & april) menar dock att miljödiesel har 

ställt till med olika problem hos bilarna vid tankningen och att problemet ännu inte är 
klarlagt.  
 

 
Figur 14. Exempel på processbeskrivning av miljödieseltillverkning (Askergren, J. 2014). 

En annan behandlingsteknik för slaktavfall är att använda det i cementtillverkningen. 
För att tillverka cement behövs kalk och sand som sedan ska förbehandlas till ett mjöl 

som har en partikelstorlek på mindre än 0,09 mm. Mjölet eldas sedan i en ugn där 
materialet ska nå en temperatur på 1 450°C och i ugnen bildas därmed klinker som 
sedan kan gå till försäljning (Cementa, 2009). Vanligast är att fossila bränslen används 

vid cementtillverkningen men Ariyaratne et al. (2015) menar att utbudet av 
avfallsbaserade bränsletyper är mycket stor och att bland annat avfall såsom KBM-

avfall kan användas till bränsle. Vidare hävdar författarna att användningen av fossila 
bränslen har minskat i cementtillverkningen på grund av energikostnader och dess 
miljöpåverkan. Författarnas studie skulle undersöka skillnaden av att förbränna KBM-

avfall med kol. En viss skillnad mellan de olika energikällorna fanns, där KBM-avfall 
hade flera fördelar.  
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5.4 Behandlingskostnader 
Som tidigare nämnts vägde den genomsnittliga slaktkroppen ungefär 312 kg (156*2 
kg), och Hälsingestintan hade vid studiebesöket slaktat 400 nötkreatur. 

Livscykelanalysen från Cederberg & Nilsson (2004) skriver att huvudproduktionen av 
kött står för 90 % av slaktkroppen och biprodukterna står för 10 %, och de skriver även 

att dessa siffror har använts i ett flertal LCA-studier. Om samma siffror från LCA-
studierna placeras på Hälsingestintans produktion kan det antas att huvudproduktionen 
är 124 800 kg och biprodukterna är ungefär 13 866 kg. Detta motsvarar ungefär 35 kg 

biprodukter/nötkreatur.  
 

Förbränningsanläggningen, vilket antas vara Krutmöllan, i Karlskoga kostar ungefär 
158 – 220 kr/ton avfall, vilket motsvarar 2 190 – 3 050 kronor för Hälsingestintans 
biprodukter. Enligt Konvex AB (personlig kommunikation, 21 maj 2015) varierar 

grundpriserna på avfallssort och volymmängd. Eftersom Hälsingestintan lämnar avfallet 
i Eskilstuna betalar de dessutom en extra kostnad för frakten.  

 
En studie gjort av Yngvesson et al. (2013) undersökte åtta olika rötningsanläggningar 
där resultatet visade att behandlingskostnaderna låg mellan 180-660 kr/ton avfall där 

förbehandlingen i de flesta fall stod den största kostnaden. Detta motsvarar en kostnad 
på ungefär 2 495 – 9 151 kr för Hälsingestintans biprodukter. M. Hellström på 

Eskilstuna Energi & Miljö (personlig kommunikation, 21 maj 2015) hävdar att deras 
grundpris för rötning av slaktavfall kommer placeras under förbränningspriserna i 
närliggande område då de vill få in högre mängder organiskt avfall från lokala företag. 

Anläggningen ligger dessutom i Eskilstuna vilket gör att en eventuell fraktkostnad från 
mörningshallen till anläggningen blir lägre än till förbränningsanläggningen.  
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6 Analys och diskussion 
Ett av målen i rapporten var att undersöka relevanta styrmedel. Det är viktigt att påpeka 

att rapporten inte är skriven av en jurist eller blivit undersökt av en jurist. Därför finns 
det risk att tolkningen kan vara missvisande. Oavsett om tolkningen är rätt eller fel har i 
alla fall Hälsingestintan fått en bra överblick på de mest relevanta styrmedel för deras 

organisation. Ett mobilt slakteri har i dagsläget samma krav som ett kommersiellt 
slakteri där ABP-förordningen och Jordbruksverkets föreskrifter kan anses vara de 

styrmedel med mest information för slakterier då de fördjupar sig mer än vad de 
nationella lagar och förordningar gör. Miljöbalkens hänsynsregler tillämpas på alla 
nuvarande och framtida verksamheter, vilket medför att hänsynsreglerna kan vara en bra 

utgångspunkt för Hälsingestintan om de ska undersöka eller utveckla sin verksamhet.  
 

I dagsläget har Hälsingestintan endast ett mobilt slakteri, vilket motsvarar två lastbilar 
med släp. Dessa bilar har enbart insamling för två fraktioner, vilket medför att det mesta 
av deras avfall går till förbränning. Endast en liten del av avfallet, hudar, går till 

återvinning och/eller återanvändning, se figur 2. Utifrån miljöbalken hänsynsregler bör 
Hälsingestintan återanvända och återvinna sitt avfall hellre än att förbränna det. 

Liknande krav finns i direktivet om avfall. Dock medför detta att förändringar i det 
nuvarande mobila slakteriet måste ske, exempelvis en till lucka för separat sortering av 
kategori 1-avfall. Huruvida det är lönsamt att förändra det nuvarande slakteriet har dock 

inte undersökts i denna rapport. 
 
Direktivet om avfall anses vara viktig för Hälsingestintans verksamhet då den strävar 

efter att avfallet ska behandlas på miljömässigt bästa sätt. Hälsingestintan bör därför 
sträva efter att klättra högre upp på avfallstrappan och de kan göra detta genom att 

använda behandlingsteknikerna Biomax, cementtillverkning eller rötning. Dessa 
tekniker återvinner slaktavfallet och producerar nya produkter såsom miljödiesel, 
cement, biogas och biogödsel vilket anses vara bättre än att förbränna avfallet. Dock 

måste alla dessa tre kombineras med en annan teknik på grund av olika krav ibland 
annat ABP-förordningen. Det anses dock att rötning i kombination med förbränning är 

mest hållbart då dessa två tekniker är välbeprövade i Sverige medan cementtillverkning 
och miljödiesel inte är lika utvecklade. Dessutom producerar rötning ett drivmedel som 
är miljömässigt bättre än miljödiesel samt en biprodukt, biogödsel.  

 
Om Hälsingestintan vill utveckla sin organisation och införskaffa ett till mobilt slakteri 

bör avfallshanteringen ha minst tre separata insamlingar; kategori 1-avfall, hudar och 
resterande kategori 2- och 3-avfall. Den nya insamlingen skulle kunna vara placerad 
direkt utanför slakthallen där bedövning och blödning sker, se figur 2, då det är främst 

huvud och klövar som måste sorteras ut. Om avfallet sorteras ut och rötas istället så 
bidrar Hälsingestintan till att mer biogödsel produceras och därmed bidrar till ett mer 

slutet kretslopp inom livsmedelskedjan. Dessutom produceras biogas som deras pick-up 
kan använda som drivmedel, vilket gör att de får ett mer slutet kretslopp gällande 
energi.  

 
Resultatet av behandlingskostnaderna visar att de generella priserna för förbränning av 

slaktavfall är lite billigare än rötning, dock inkluderas inte fraktkostnader. Om kategori 
2- och 3-avfall kan rötas i Eskilstuna, förutsatt att Eskilstunas framtida teknik kan 
bearbeta sådant avfall, finns förhoppningar att kostnaderna är lägre än kostnaderna för 

förbränning då fraktkostnaderna minskar. Priserna i denna rapport är dock väldigt 
missvisande då det endast är generella kostnader som tas upp, och ingen precis kostnad 
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från rötningsbehandling i Eskilstuna finns. Dessutom finns ingen information om 
kostnader för behandlingsteknikerna miljödiesel och cementtillverkning. Därför måste 
Hälsingestintan undersöka vilka exakta priser som gäller för deras avfallsvolym och 

avfallssort om de väljer att sortera ut fler fraktioner av sitt avfall. 
 

Gällande nya tekniker för sina fordon bör liknande tankesätt som behandlingsteknikerna 
användas, det vill säga att använda välbeprövade tekniker. Istället för att leta efter 
outvecklade lastbilar med helt miljövänliga bränslen kan det anses vara mer hållbart att 

välja bilar som går på diesel, miljödiesel eller bensin då de dessa bränslen är mer 
utvecklade. Hälsingestintans transport skulle därmed främst gå på fossila bränslen och 

därför är det istället viktigt att optimera logistiken för att minska sin miljöpåverkan. Om 
Hälsingestintan väljer att behandla sitt avfall till miljödiesel istället för rötning kan det 
vara bra att sträva efter att hitta bilar som går på miljödiesel, på så sätt tillve rkar de sitt 

eget bränsle. Men som tidigare sagt så bör de hellre välja tekniker som är välbeprövade 
för att säkra att inga problem uppkommer. Något resultat om Hälsingestintans totala 

miljöpåverkan kunde dock inte göras på den information som insamlats. 
 
I framtiden kanske det blir ännu viktigare att optimera sin logistik. Förutsatt att 

verksamheten utvecklas och ett till mobilt slakteri skulle uppstå blir det bästa 
alternativet om det nya slakteriet med tre fraktioner avfall kör i området kring 

Mälardalen för att vara nära biogasanläggningen. Medan det nuvarande slakteriet med 
två separata avfallsinsamlingar kan köra till bondgårdar längre bort. Ännu mer optimalt 
skulle vara om det fanns mörningshallar och styckerier på fler platser än i Eskilstuna. 

Utvecklas verksamheten kan det även leda till att fler arbetsplatser uppkommer då ett 
mobilt slakteri kräver minst 5 medarbetare, och om fler mörningshallar och styckerier 
uppkommer finns chanserna till ännu mer arbete. Vilket anses vara positivt och hållbart 

för samhället.  
 

I djurskyddslagen står det bland annat att djur ska behandlas väl och skyddas mot 
onödigt lidande. De ska även hållas och skötas i en god djurmiljö för att främja deras 
naturliga beteende och hälsa. Att låta djuren transporteras långa sträckor, i upptill åtta 

timmar, i trånga utrymmen främjar inte deras naturliga beteende. Därför kan det anses 
att ett mobilt slakteri följer dessa lagar mer än kommersiella slakterier. Vid det mobila 

slakteriet blir inte djuren lika stressade och placeras endast i ett trångt utrymme under 
maximalt 15 minuter, det vill säga drivgången. Värt att påpeka är att det inte finns några 
straffbestämmelser kring det som tidigare skrevs.  

 
Det finns många krav i ABP-förordningen som är viktiga att efterfölja för att minska 

smittorisken för djur och människor. Exempelvis kravet om att ABP-avfall ska förvaras 
korrekt innan det transporteras till behandling. Då Hälsingestintan sorterar det mesta av 
deras avfall som kategori 1-avfall är det ytterst viktigt att inget avfall kan smitta djur 

såsom fåglar, hundar och katter. Luckorna från slakthallen till containern bör vara 
byggda med avseende att inget avfall kan hamna utanför container och att den är till 

största delen täckt. Då sjukdomar såsom BSE och TSE kan smittas oralt och till andra 
djur än nötkreatur är det ytterst viktigt att inget ABP-avfall hamnar ute i naturen.  
 

Som tidigare nämnts åker Hälsingestintan runt i hela Sverige för att slakta djuren direkt 
på en bondgård. Det är därför viktigt att undersöka hur bondgårdarna ser ut innan de ska 

slakta där. Genom att undersöka bondgårdarna och förbereda sig kan man ta hänsyn till 
att minska risken för störningar på natur, vatten, kultur och människor.  
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7 Slutsatser 
Utifrån resultatet kan det ses att miljöpåverkan från slakteriet kan tänkas minska genom 

att endast förbränna kategori 1-avfall och behandla resterande avfall med rötning.  
Anledningen till detta är främst att avfallet som rötas sedan kan återanvändas på 
åkermark vilket gör att mindre konstgjort gödsel måste produceras fram. Men även för 

att vid rötning producerar biogas vilket är en råvara som kan ersätta de fossila bränslena 
i trafiken och därmed minska utsläpp av växthusgaser. Dessutom gör rötningen att 

Hälsingestintan klättrar högre upp på avfallshierarkin.  
 
Ett av målen med rapporten var att identifiera, beskriva och analysera relevanta 

styrmedel. Utifrån resultatet kan det ses att det finns ett flertal styrmedel som är av 
relevans för Hälsingestintans mobila slakteri. För att säkerställa att de följer kraven som 

står i lagar, förordningar och föreskrifter är det viktigt att de ständigt följer upp sin 
organisation. Genom att undersöka slaktprocessen kan följande förbättringsförslag tas 
fram utifrån Miljöbalkens hänsynsregler. Dessa är:  

 Säkerställa att de har rätt kunskap om olika behandlingstekniker för sitt avfall. 
Därmed kan de välja ur rätt behandlingsteknik. Tekniken bör dessutom vara 

välbeprövad och ge minska möjliga påverkan på människor och miljö. 

 Sträva efter att återanvända och återvinna sitt avfall 

 Undersöka sin logistik för att få optimal drift, energi- och elförbrukning. 

 Undersöka vilka lagar som är av relevans och efterfölja dem. 

 Försöka basera sin energi- och elförbrukning på förnyelsebar energi.  

 Välja ut bondgårdar med hänsyn till att risken för störningar på natur, vatten, 

kultur och människor minimeras.  
 

Hälsingestintans organisation kan antas vara beroende av konsumenterna. Om 
konsumenter börjar fokusera mer på hur djuren behandlas samtidigt som de får en bättre 
köttkvalité kan det antas att fler mobila slakterier kommer finnas i Sverige och EU både 

inom nötkreatur, gris, lamm och fjäderfän.  
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8 Framtida studier 
Mobila slakterier är ett nytt och innovativt ämne och förhoppningarna är att det kommer 

etableras mer i Sverige. Därför är det viktigt att forska mer kring detta ämne. Nedan 
följer några exempel på olika studier som kan göras.  
 

Denna rapport har haft en del olika avgränsningar, bland annat endast till nötkreatur och 
därför kan studier om andra djursorter undersökas. Exempelvis om någon vill investera i 

ett mobilt slakteri för lamm, fjäderfä eller gris. Flera av lagarna som tagits upp i 
rapporten kan vara av relevans för dessa djursorter, men i vissa fall måste ytterligare 
styrmedel undersökas. Dessutom finns det skillnader i regelverket kring importerade 

djur som slaktas. Om Hälsingestintan vill utveckla sin organisation genom att slakta 
andra djursorter eller internationella nötkreatur är det därför viktigt att undersöka fler 

styrmedel än vad denna rapport tagit upp. 
 
Det skulle även vara intressant att undersöka olika förbehandlingstekniker för avfallet. 

Dessutom skulle det vara intressant att undersöka olika behandlingstekniker för att 
tillverka djurfoder, då ABP-förordningen skriver att en viss del avfall kan omvandlas till 

foder för sällskapsdjur.  
 
Då rapporten endast tar upp administrativa lagar kan det vara av intresse för 

Hälsingestintan att undersöka andra styrmedel, såsom ekonomiska och 
informationsbaserande styrmedel. Det finns säkerligen ett flertal certifieringar som kan 
ha betydelse för Hälsingestintans organisation, dessutom finns det säkert olika bidrag, 

skatter, subventioner och avgifter att undersöka.  
 

Det skulle även vara intressant att undersöka den totala miljöpåverkan från 
Hälsingestintans mobila slakteri och jämföra denna med ett kommersiellt slakteri. En 
sådan undersökning skulle kunna ske genom en livscykelanalys. Genom att göra en 

livscykelanalys kan Hälsingestintan lätt se över sin organisation och vilka delar i 
produktionen som behövs förbättras, främst med fokus på miljöpåverkan. Dessutom kan 

de jämföra sin livscykelanalys med livscykelanalyser från kommersie lla slakterier. Det 
går även att göra en multikriterieanalys som jämför de båda olika teknikerna. Resultatet 
från en multikriterieanalys kan förhoppningsvisa vilken teknik som är bäst utifrån en 

ekonomisk, miljömässig och social aspekt, där djurens välmående och transportsträckor 
bland annat kan undersökas.  
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