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Bilaga 1 
 
 
 
KÖTTBESIKTNING 
 
 
Kraven i denna bilaga kompletterar kraven i kontrollförordningen gällande livsmedel av ani-
maliskt ursprung och i genomförandeförordningen.  
 
Bestämmelser om krav som gäller djur som tagits emot till slakteriet, arrangemangen för slakt 
samt förhållandena vid köttbesiktning finns i förordningen om anläggningar. 
 
I denna bilaga avses med slakteri slakterier, små slakterier och renslakterier enligt 6 § 22 och 
23 punkten i livsmedelslagen.  
 
 
Kapitel 1. Information från livsmedelskedjan 
 
Bestämmelser om granskning av information från livsmedelskedjan finns i artikel 5 i kontroll-
förordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och i avsnitt I kapitel II punkt A i bi-
laga I till den förordningen, i bilaga I till genomförandeförordningen och i artiklarna 15 och 20 
i förordningen om identifiering av hästdjur.  
 
En djurhållningsplats som finns i anslutning till ett litet slakteri kan jämställas med slakteriets 
ladugård. Informationen från livsmedelskedjan kan således med tillstånd av den besiktnings-
veterinär som utför ante mortem-besiktningen bevaras i djurhållningsplatsen, så att veterinären 
i fråga kan granska den. 
 
1.1. Beslut om information från livsmedelskedjan 
 
Bestämmelser om beslut om information från livsmedelskedjan, inklusive kassering av levan-
de djur, finns i artikel 5 i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung och 
i avsnitt II kapitel II i bilaga I till den förordningen och i artikel 20 i förordningen om identifi-
ering av hästdjur.  
 
 
Kapitel 2. Ante mortem-besiktning 
 
Bestämmelser om ante mortem-besiktning finns i artikel 5 i kontrollförordningen gällande 
livsmedel av animaliskt ursprung och i avsnitt I kapitel II punkt B i bilaga I till den förord-
ningen.  
 
Bestämmelser om ante mortem-besiktning som ska utföras i djurhållningsplatsen finns dessut-
om när det gäller svin i avsnitt IV kapitel IV, när det gäller fjäderfä i avsnitt IV kapitel V, när 
det gäller hägnade hardjur i avsnitt IV kapitel VI och när det gäller hägnat vilt och ren i avsnitt 
IV kapitel VII i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung. I 
kapitel X finns bestämmelser som gäller förlaga till intyg för djur som besiktas levande i djur-
hållningsplatsen. Renskiljningsplatser jämställs i fråga om ante mortem-besiktningar med 
djurhållningsplatsen.  
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1. Köttinspektören kan bistå besiktningsveterinären vid det praktiska utförandet av ante 
mortem-besiktning på slakteriet, så som vid besiktning av djur i rörelse, preliminär be-
siktning av friska och misstänkt sjuka djur och vid avskiljande av misstänkt sjuka djur.  

 
2. Köttinspektören kan granska informationen från livsmedelskedjan och djurens hälsotill-

stånd och välbefinnande i enlighet med avsnitt III kapitel II punkt 2 a i bilaga I till kon-
trollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung i fråga om de djur vars ante 
mortem-besiktning har utförts i djurhållningsplatsen.  

 
2.1. Särskilda krav i fråga om ante mortem-besiktning av nötkreatur, hästdjur, svin, får, 
getter, hägnade klövdjur och ren 
 
Av de ante mortem-besiktningar som utförs i slakteriet måste minst 10 procent utföras när dju-
ren rör sig.  
  
2.2. Beslut i samband med ante mortem-besiktning  
 
Bestämmelser om beslut i samband med ante mortem-besiktning, inklusive kassering av le-
vande djur, finns i artikel 5 i kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung 
och i avsnitt II kapitel III och IV i bilaga I till den förordningen och i artikel 19 i förordningen 
om identifiering av hästdjur.  
 
Djuren ska kasseras, om de hämtas till slakt under karenstiden för läkemedel som innehåller 
ämnen med östrogen, androgen eller gestagen verkan eller läkemedel som innehåller beta-
agonister. 
 
 
Kapitel 3. Post mortem-besiktning 
 
Bestämmelser om post mortem-besiktning finns i artikel 5 i kontrollförordningen gällande 
livsmedel av animaliskt ursprung, i avsnitt I kapitel II punkterna D och F och i avsnitt IV ka-
pitel IX, samt när det gäller rött kött dessutom i avsnitt IV kapitel I–IV, när det gäller fjäderfä 
i avsnitt IV kapitel V, när det gäller hägnade hardjur i avsnitt IV kapitel VI, när det gäller häg-
nat vilt och ren i avsnitt IV kapitel VII och när det gäller frilevande vilt i avsnitt IV kapitel 
VIII i bilaga I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.  Bestäm-
melser om laboratorieundersökningar finns i artikel 5 i kontrollförordningen gällande livsme-
del av animaliskt ursprung och i avsnitt I kapitel II punkt D 2 och avsnitt II kapitel III punkt 5 
i bilaga I till den förordningen. 
 
Köttbesiktningen ska utföras särskilt noggrant, om det gäller slaktkropp och organ av ett miss-
tänkt sjukt djur eller slaktkropp eller organ som en köttinspektör eller ett köttbesiktningsbiträ-
de vid normalslakt har styrt över till besiktning av veterinär.  
 
3.1. Särskilda krav i fråga om post mortem-besiktning av nötkreatur, hästdjur, svin, får 
och getter  
 
1. Kött från möjliga värddjur för trikiner ska alltid undersökas med avseende på trikinföre-

komst.  
 
2. En bakteriologisk undersökning ska utföras då hälsotillståndet, anamnesen eller köttbe-

siktningsfynden för ett djur tyder på sjukdom som smittar från djur via kött till männi-
skor eller på en allmän infektion förorsakad av bakterier. Om köttet kasseras på basis av 
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andra undersökningsresultat eller patologisk-anatomiska fynd, behöver en bakteriolo-
gisk undersökning inte göras.  

 
3. Undersökning av förekomst av mikrobläkemedel ska alltid göras i samband med en bak-

teriologisk undersökning samt alltid vid misstanke om förekomst av rester av mikroblä-
kemedel.  

 
4. Kokprov ska utföras vid misstanke om att främmande lukt eller färg förekommer i köttet 

och dessutom i samband med en bakteriologisk undersökning.  
 
5. Köttets pH ska mätas i samband med kokprovet samt då man misstänker att pH-värdet 

förblivit högt. Slaktkroppar och andra delar av djur kan inte kasseras enbart på basis av 
resultatet från pH-mätningen.  

 
3.2. Särskilda krav i fråga om post mortem-besiktning av hägnat vilt och ren  
 
1. På post mortem-besiktning av hägnade klövdjur och ren tillämpas kraven i kapitel 3.1. i 

denna bilaga.  
 
2. På post mortem-besiktning av hägnade vildsvin tillämpas bestämmelserna om post mor-

tem-besiktning av svin. På post mortem-besiktning av andra hägnade klövdjur och renar 
tillämpas bestämmelserna om post mortem-besiktning av får. På post mortem-besiktning 
av hägnade strutsfåglar tillämpas bestämmelserna om post mortem-besiktning av fjäder-
fä. På post mortem-besiktning av andra hägnade djurarter tillämpas bestämmelserna om 
köttbesiktning av närmast liknande djurarter. 

 
3.3. Särskilda krav i fråga om post mortem-besiktning av frilevande vilt 
 
1. Den utbildade personens intyg eller de av den utbildade personen lämnade uppgifterna, 

om vilket bestämmelser finns i avsnitt IV i bilaga III till hygienförordningen gällande 
livsmedel av animaliskt ursprung, och som medföljer frilevande vilt, ska beaktas vid 
post mortem-besiktning, om de är tillgängliga, därtill ska andra uppgifter som krävs i 
förordningen om primärproduktion och som gäller frilevande vilt som ska levereras till 
köttbesiktning beaktas.  

 
2. På post mortem-besiktning av storvilt (inklusive säl) tillämpas kraven i kapitel 3.1. i 

denna bilaga. På post mortem-besiktning av vildsvin tillämpas bestämmelserna om post 
mortem-besiktning av svin. På post mortem-besiktning av annat frilevande storvilt än 
vildsvin tillämpas bestämmelserna om post mortem-besiktning av får. På post mortem-
besiktning av småvilt tillämpas bestämmelserna om köttbesiktning av närmast liknande 
djurarter. Tarmarna från de djurarter som nämns i denna punkt behöver dock inte besik-
tas.  

 
3. Köttet av möjliga värddjur för trikiner, såsom vildsvin, björn, grävling, sumpbäver, bä-

ver, säl och lodjur, ska undersökas med avseende på trikinförekomst.  
 
 
Kapitel 4. Hantering och märkning av godkänt kött 
 
Bestämmelser om kontrollmärkning av slaktkroppar av nötkreatur, hästdjur, svin, får och get-
ter, hägnade klövdjur och frilevande storvilt finns i avsnitt I kapitel III i bilaga I till kontroll-
förordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung. 
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Bestämmelser om identifieringsmärkning av kött av fjäderfä, hägnade hardjur, hägnade struts-
fåglar och frilevande småvilt finns i artikel 5 i hygienförordningen gällande livsmedel av ani-
maliskt ursprung och i avsnitt I i bilaga II till den förordningen.  
 
4.1. Märkningsredskap 
 
1. Stämplar med kontrollmärke ska förvaras under tillsyn av besiktningsveterinären.   
 
2. Endast godkända färgämnen som överensstämmer med handels- och industriministeriets 

beslut om färgämnen för användning i livsmedel och alkoholdrycker (1756/1995) får 
användas som stämpelfärg. 

 
4.2. Märkning av godkänt kött med kontrollmärke 
 
1. Slaktkropparna får inte stämplas förrän köttbesiktningen har slutförts. Livsmedelssäker-

hetsverket kan dock i enlighet med avsnitt I kapitel III i bilaga I till kontrollförordning-
en gällande livsmedel av animaliskt ursprung och artikel 4.3 i trikinförordningen tillåta 
att kött av möjliga värddjur för trikiner stämplas innan resultaten av trikinundersökning-
en fåtts.  

 
2. De delar av djur som kasserats vid köttbesiktningen ska avlägsnas innan slaktkroppen 

stämplas. 
 
4.3. Särskilda krav på hanteringen av godkänt kött 
 
4.3.1. Kött från nötkreatur, hästdjur, svin, får, getter, hägnat vilt, ren och frilevande vilt  
 
1. Besiktningsveterinären ska bestämma att kött hanteras särskilt, om  
 

a) djuret härstammar från djurhållningsplatser eller delar av djurhållningsplatser för 
vilka utfärdats spärrbestämmelser på grund av misstänkt eller konstaterad salmonel-
lasmitta, 

b) salmonella konstaterats hos djuret vid en bakteriologisk undersökning i samband 
med post mortem-besiktning i något annat prov än ett sådant som tagits sterilt in-
ifrån en muskel, 

c) EHEC-bakterier konstaterats i ett ytprov av slaktkroppen från ett kliniskt friskt djur. 
 

2. Kött som avses i punkt 1 eller produkter som innehåller sådant kött ska upphettas till 
minst 70 ˚C vid en anläggning för köttprodukter i Finland. Kraven i 4.3.3. ska iakttas 
vid märkningen. 

 
4.3.2. Fjäderfäkött 
 
1. Besiktningsveterinären ska bestämma att kött hanteras särskilt, om   
 

a) resultat av salmonellaundersökningen saknas hos ett fjäderfäparti som omfattas av 
programmet för kontroll av salmonella eller om salmonellabakterier har konstaterats 
i fågelpartiet, 

b) fågelpartiet härstammar från djurhållningsplatser eller delar av djurhållningsplatser 
för vilka utfärdats spärrbestämmelser på grund av misstänkt eller konstaterad sal-
monellasmitta. 
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2. Kött som avses i punkt 1 eller produkter som innehåller sådant kött ska upphettas till 

minst 70 ˚C vid en anläggning för köttprodukter i Finland. Kraven i 4.3.3. ska iakttas 
vid märkningen. 

 
4.3.3. Hantering och märkning av annat sådant kött i fråga om vilket besiktningsveteri-
nären ställt särskilda villkor på hanteringen 
 
1. Besiktningsveterinären kan bestämma att köttet ska hanteras på följande sätt, när det är 

nödvändigt för att garantera livsmedelssäkerheten: 
 

a) köttet eller de produkter som innehåller sådant kött ska upphettas alltigenom till 
minst 70 °C vid en anläggning för köttprodukter; tilläggsmärkningen är UPP-
HETTNING, 

b) köttet ska djupfrysas; tilläggsmärkningen är DJUPFRYSNING, 
 

 Ovan nämnda hantering ska ske i en anläggning i Finland. 
 
2. Tilläggsmärkningarna ska anbringas i omedelbar närhet av kontrollmärken i slaktkrop-

par eller i fråga om strutsfåglar i omedelbar närhet av identifieringsmärken och i fråga 
om andra djur i omedelbar närhet av identifieringsmärken på emballaget eller förpack-
ningen. Bokstäverna i tilläggsmärkningarna ska vara minst 1,5 cm höga versaler.  

 
 Tilläggsmärkning av styckat kött ska finnas i närheten av kontrollmärket i kött eller i 

närheten av identifieringsmärket på köttets emballage eller förpackning.  
 
3. Efter att livsmedlet upphettats eller djupfrysts i enlighet med punkt 1 används tilläggs-

märkningen inte längre på det.  
 
4.4. Märkning av kött godkänt för nationell konsumtion 
 
1. Slaktkroppar av djur som nödslaktats i Finland ska märkas med ett rektangulärt märke 

som är minst 6 cm brett och 4 cm högt med ordet SUOMI upptill, anläggningens num-
mer i mitten och ordet FINLAND nedtill. Motsvarande identifieringsmärke ska finnas 
på styckat kött.  

 
2. Kött av frilevande storvilt som är avsett för inhemsk konsumtion och som godkänts som 

människoföda på en av kommunens tjänsteveterinär godkänd plats ska märkas med ett 
rektangulärt kontrollmärke som är minst 6 cm brett och 4 cm högt. I mitten på märket 
ska det stå RIISTA med versaler och under det kommunens tjänsteveterinärs identifika-
tionsnummer.  

 
 
Kapitel 5. Kassering av kött  
 
Bestämmelser om beslut om kött finns i avsnitt II kapitel V och i avsnitt IV kapitel IX i bilaga 
I till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung. Bestämmelser om be-
dömningen av kött från hästdjur finns dessutom i artikel 19 i förordningen om identifiering av 
hästdjur och i punkt 4 i bilaga VI b till genomförandeförordningen. Bestämmelser om bedöm-
ningen av kött från frilevande vilt finns dessutom i avsnitt IV kapitel VIII punkt B i bilaga I 
till kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.  
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1. Slaktkropp och organ ska dessutom kasseras helt, om 
 

a) det konstateras att djuret har slaktats under karenstiden för ett läkemedel som getts 
djuret, om det inte med de undersökningar som Livsmedelssäkerhetsverket eller ett 
av Livsmedelssäkerhetsverket godkänt laboratorium utfört kan påvisas att det inte i 
köttet eller andra delar av djuret finns rester av läkemedel som överskrider tillåtna 
maximimängder,  

b) med avvikelse från punkt a kasseras dock inte en slaktkropp och som livsmedel 
lämpliga delar av ett djur under karenstiden för läkemedlet, när djuret har behand-
lats med sådana läkemedel som nämns i tabell 1 i bilagan till kommissionens för-
ordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassifice-
ring med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel, för vilka MRL-värde 
inte krävs för att skydda människors hälsa,  

c) om det efter post mortem-besiktning konstateras något sådant på basis av vilket dju-
ret borde ha kasserats redan vid ante mortem-besiktningen. 

 
2. Organen ska kasseras, om köttbesiktningsbeslutet fattas mer än tre dygn efter det att 

djuret har slaktats. 
 
3. Slaktkropp och organ ska kasseras delvis, om sådana lokala förändringar konstateras 

som inte inverkar på kvaliteten hos resten av köttet och som helt kan avlägsnas.  
 
4. Kött för vilket ställts särskilda krav på hanteringen enligt 4.3 ska kasseras, om det inte 

hanteras i enlighet med kraven i fråga.  
 
5.1. Särskilda krav i fråga om kött från nötkreatur, hästdjur, svin, får, getter, hägnat vilt 
och ren  
 
1. Organen ska kasseras i följande fall: 
 

a) lever och njurar från hästdjur, 
b) njurar från nötkreatur som är äldre än fyra år, 
c) lever och njurar, om det finns grundad anledning att misstänka att det i dem ansam-

lats tungmetaller eller andra främmande ämnen i en mängd som överstiger gräns-
värdena. 

 
5.2. Särskilda krav i fråga om kött från frilevande vilt  
 
1. Inälvorna ska kasseras i följande fall: 
 

a) lever och njurar från hjortdjur som är äldre än ett år, 
b) njurar från frilevande harar och kaniner, 
c) alla organ samt späcket och bukhålans fett från sälar. 

 
 
Kapitel 6. Återrapportering till primärproduktionsföretagaren 
 
1. Besiktningsveterinären ska utan dröjsmål förmedla information om djur som kommit 

från en annan medlemsstat för slakt och då använda den förlaga som finns i bilaga I till 
genomförandeförordningen.  
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2. Besiktningsveterinären ska fatta ett köttbesiktningsbeslut i enlighet med 43 a § i livsme-
delslagen. Om slakteriföretagaren är en i lagen avsedd part som delges köttbesiktnings-
beslutet, ska företagaren delge primärproduktionsföretagaren uppgifterna i köttbesikt-
ningsbeslutet.  

 
3.  Besiktningsveterinären ska säkerställa att slakteriföretagaren återrapporterar relevant in-

formation från livsmedelskedjan till primärproduktionsföretagaren i enlighet med av-
snitt II i bilaga I till genomförandeförordningen. Informationen kan ges i skriftlig eller 
elektronisk form till exempel med hjälp av anläggningens egna system. 
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Bilaga 2 
 
 
 
TRIKINUNDERSÖKNING 
 
 
Kraven i denna bilaga kompletterar kraven i trikinförordningen. 
 
 
Kapitel 1.  
 
1.1. Trikinundersökningsmetoder 
 
Trikinundersökningar ska utföras med de metoder som anges i bilaga I till trikinförordningen. 
Trikinoskopisk undersökningsmetod, dvs. kompressoriummetoden, får dock inte användas.  
 
1.2. Behörighetskraven för personer som utför trikinundersökningar 
 
Bestämmelser om utbildningskraven för personer som utför trikinundersökningar finns i arti-
kel 5 i trikinförordningen.  
 
Utbildningen består av praktiska övningar vid ett laboratorium som godkänts för att utföra tri-
kinundersökningar, en kurs ordnad av Livsmedelssäkerhetsverket och ett förhör som ska av-
läggas med godkänt vitsord. Praktiktiden är 10 arbetsdagar och då ska praktikanten sätta sig in 
i provtagningen och trikinundersökningsmetoderna. Livsmedelssäkerhetsverket kan göra un-
dantag i fråga om praktiktiden för sådana personer som har tillräcklig erfarenhet av trikinun-
dersökningar eller laboratoriearbete.  
 
En person som utför trikinundersökningar ska ha fått utbildning i den metod som han eller hon 
använder av Livsmedelssäkerhetsverket. 
 
 
Kapitel 2.  
 
2.1. Prover för trikinundersökning  
 
Bestämmelser om trikinprovtagning av olika djurarter finns i fråga om svin i kapitel I i bilaga 
I till trikinförordningen och i fråga om andra djurarter såsom häst, björn och vidsvin i bilaga 
III till trikinförordningen.  
 
Av säl tas två prover på minst 25 g av muskulaturen, bägge från olika ställen, vilka är dia-
fragman, tungan och bakbenets muskulatur. Från slaktkroppen av grävling, sumpbäver, bäver, 
lodjur och andra möjliga värddjur för trikiner tas två prover på minst 25 g av muskulaturen, 
det ena från kindmuskulaturen och det andra från diafragmapelarna. Om prov inte kan tas från 
de nämnda slaktkroppsdelarna, tas två provbitar på minst 25 g av diafragmans sido- eller 
bröstdel eller av tung-, kind- eller bukmuskulaturen. 
 
2.2. Säkerställande av undersökningsresultat  
 
Trikinundersökningsresultat som konstaterats vara positiva ska sändas till Livsmedelssäker-
hetsverket för säkerställande och artidentifiering.  
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2.3. Anmälan 
 
Laboratorier ska omedelbart anmäla trikinfynd till besiktningsveterinären. Besiktningsveteri-
nären ska underrätta slakteriföretagaren eller vilthanteringsanläggningsföretagaren och det re-
gionförvaltningsverk inom vars område djurhållningsplatsen är beläget om trikinfyndet.  
 
Livsmedelssäkerhetsverket underrättar besiktningsveterinären och det regionförvaltningsverk 
inom vars område djurhållningsplatsen är beläget om de säkerställda undersökningsresultaten. 
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