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Generalläkarens föreskrifter om slaktutbildning inom Försvarsmakten;
beslutade den 23 september 1998.

Generalläkaren föreskriver med stöd av 32 § förordningen (1994:642) med
instruktion för Försvarsmakten samt 55 § livsmedelsförordningen
(1971:807) och efter samråd med Statens livsmedelsverk följande.

Inledande bestämmelser

1 §
 Med slaktutbildning avses i denna författning utbildning, som har
till syfte att öka förmågan hos en enskild soldat eller ett förband att
kunna slakta ett levande djur, att tillvarata det slaktade djuret och att
av djuret tillreda livsmedel.

Kanin, fjäderfä och fisk

2 §
 Endast den yrkesofficer, som med godkänt resultat genomgått kurs
för överlevnadsinstruktör (kurs 0293 A och B) vid Försvarsmaktens
idrotts- och överlevnadscentrum, får leda och genomföra utbildning
avseende slakt av kanin, fjäderfä och fisk för enskilt bruk.

Ren, får, gris och nötkreatur

3 §
 Utbildning avseende slakt av ren, får, gris eller nötkreatur skall
genomföras vid anläggning som Statens livsmedelsverk godkänt för slakt
av aktuellt djurslag.

Utbildningen skall ske i samarbete med besiktningsveterinär och
utbildad slaktare.

4 §
 Generalläkaren får efter ansökan av förband eller skola (motsv.)
medge undantag från kraven enligt 3 § när det gäller utbildning för
slakt under primitiva förhållanden.

Ansökan skall göras på blankett enligt bilaga till dessa bestämmelser.
Ansökan skall ha kommit in till generalläkaren senast tre månader före
utbildningen.

Gemensamma bestämmelser



5 §
 En slaktutbildning skall alltid inledas med en genomgång av
tillämpliga djurskydds- och livsmedelshygieniska bestämmelser.

6 §
 En slaktplats skall väljas så att djuret eller djuren transporteras
under så kort tid som möjligt.

7 §
 Person som på grund av religiösa, kulturella eller andra skäl inte
vill delta i slaktutbildningen skall befrias från den.

8 §
 Vid inköp av djuret eller djuren skall säljaren informeras om vad
det eller de skall användas till.

9 §
 Bestämmelserna i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:72)
om omhändertagande, hantering och bearbetning av djurkadaver och annat
animaliskt avfall gäller vid utbildning enligt denna författning.



Bilaga

Förband/Skola(motsv) Datum Beteckning

Handläggare/Telefon

Generalläkaren
Försvarsöverveterinären
HKV OP SJV
107 85  STOCKHOLM

Ansökan om medgivande till slaktutbildning

Datum Plats Djurslag/Antal

Antal deltagare

Ansvarig veterinär (namn, adress och telefon)

Underskrift med namnförtydligande

Ansökan skall ha kommit in till generalläkaren senast tre månader före
utbildningen.



Denna författning träder i kraft den 15 oktober 1998.

 Ann-Marie Göransson

Stefan Ryding-Berg


