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Sigill Kvalitetssystem AB

IP SLAKTTRANSPORT
Standard för kvalitetssäkrad SLAKTTRANSPORT

Så här gör du

PERSONUPPGIFTER
FÖRETAGSNAMN_____________________________________________

•

Läs reglerna i handboken och fyll samtidigt i checklistan genom att efter varje
fråga kryssa i ”Ja” eller ”Nej”.

•

Om frågan inte gäller dig eller din verksamhet kryssar du i ”Ej relevant”.
Observera att samtliga kritiska punkter samt 90 % av övriga på företagare
tillämpliga punkter ska uppfyllas.

•

Checklistorna finns i två exemplar; Det ena exemplaret fylls i och skickas till
aktuellt certifieringsorgan. Detta görs varje år senast 31 mars eller före revisionsbesök i överenskommelse med certifieringsorganet.

•

Det andra behåller du själv som underlag för åtgärder av avvikelser.

Adress_______________________________________________________
Telefon_____________________________________________________
ORg. nUMMER_ ______________________________________________
TILLSTÅNDSNUMMER_ _______________________________________

		

SLAKTTRANSPORT
antal CHAUFFÖRER*__________________________________________
ANTAL TRANSPORTFORDON___________________________________
* Ägaren av transportföretaget räknas som en chaufför om han/hon själv
transporterar djur till slakt.

KRITISKA PUNKTER är markerade med en röd oval. Det är krav som
är avgörande för trovärdigheten och som därför måste uppfyllas för att
revisionen ska bli godkänd. Avvikelse från de kritiska punkterna kan leda till
avstängning eller uteslutning.
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Innehåller dokumentationen som
medföljer djuren till slakteriet
              uppgifter om: ursprung och ägare,
              avsändningsort, datum och tid för
              avsändning, avsedd bestämmelseort,
              förväntad transporttid?

Underrättas myndigheterna vid
misstanke om att de transporterade
             djuren bär på en smitta som kan
orsaka sjukdom hos djur eller
             människor?

1.2

Besiktigas djuren före lastning
             så att endast djur som bedöms
             friska transporteras?
1.3

åtgärdat
datum

ej relevant

3.1

3.2

3.3 		 Är golvet täckt med lämpligt strö              eller bäddmaterial?
4.1		

Är fordonet godkänt för djurtransport av ansvarig myndighet?

1.4       Om antalet besiktningsfynd som

med stor sannolikhet kan kopplas till
              transporter, överskrider slakteriets
              medeltal, utarbetas en åtgärdsplan
              för att rätta till problemet och
              dokumenteras åtgärderna?
1.5		

		

Avstås från att transportera dräktiga
djur en kort tid före förlossning eller
direkt efter förlossning?

Hanteras djuren lugnt vid drivning
så att de inte orsakas smärta och
              onödigt lidande?

Finns det anordningar som medger
att utlastning av djur kan ske på ett
             lugnt och skonsamt sätt?
4.2		

Är transportmedlet tillräckligt
hållfast och säker för det djurslag
             som transporteras?
4.3		

4.4 

1.6

1.7  Används elektriska pådrivare endast
              i undantagsfall och arbetar företaget
aktivt för att minska användningen
              av elektriska pådrivare?                                              

Är golvet halkfritt, slätt och tillräckligt starkt för att kunna bära
de transporterade djurens vikt?

4.5  Finns det så mycket utrymme i
              transportmedlet att djuren tillför              säkras en god ventilation? Djuren ska
ha ett klimat som är anpassat till
djurslaget (termisk komfort).

Kan djuren stå upp i naturlig ställning
i transportmedlet och kan det vid
              behov kunna förses med skiljeväggar?
4.6		

Har djuren under transporten
             minst de utrymmen som framgår
             av bilaga 1 i handboken?
1.8

Finns det rutiner för särhållning
             av olika djur under transporten?
1.9

Binds endast djur som är vana att
              stå uppbundna upp under transport?   
1.10

4.7		 Är samtliga delar i lastutrymmet
             lättillgängliga för inspektion?
4.8
Finns det tillräcklig belysning för att
             djuren ska kunna inspekteras?
4.9 

Den totala transporttiden, inklusive
vila under transporten, får inte över             skrida 8 timmar.Respekteras detta?
2.1		

Finns det varningsskyltar på fordon
och släpfordon som innehåller
             levande djur?
5.1 

Har chauffören kunskap om ett
             lugnt körsätt?
2.2

2.3		

2.4 

Kontrolleras djurens tillstånd
varannan timme?

Är transportören registrerad som
djurtransportör hos den ansvariga
               myndigheten och innehar ett
               transportörstillstånd?
5.2		

Har den som kör transportfordonet
ett kompetensbevis?

Finns det en skriftlig plan för oförutsedda situationer (som har betydelse
för djurvälfärd) tillgänglig i alla transportbilar och har de anställda kunskap om den?

namnteckning_ __________________________________________________________________

datum_ ___________________________
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Är transportmedlet grundligt
rengjort innan ilastning sker och
              vid behov desinfekterat?

nej

Ja

åtgärdat
datum

ej relevant

nej

Ja

Är djuren märkta enligt de krav
som ställs av den ansvariga
             myndigheten?
1.1

