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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av
djurkadaver och annat animaliskt avfall;
beslutade den 29 mars 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 7 § förordningen
(1998:134) om provtagning på djur, m.m., att 1 kap. 2 § verkets
föreskrifter (SJVFS 1998:34) om hantering av djurkadaver och annat
animaliskt avfall 1 skall ha följande lydelse.
1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Definitioner
2 § 2 I dessa föreskrifter avses med
animaliskt avfall: organiskt avfall i form av djurkroppar eller delar av
djur eller produkter av animaliskt ursprung som inte är avsedda för användning som livsmedel; till animaliskt avfall räknas matavfall, slaktbiprodukter inklusive blod från slakteri och utfällt organiskt material från
sådant processvatten som härrör från anläggningar som hanterar animaliskt avfall; till animaliskt avfall räknas inte
1. djurkroppar eller delar av djur inklusive slaktbiprodukter och blod
från andra djurslag än sådana som hålls av människor,
2. djurkroppar eller delar av sällskapsdjur,
3. djurkroppar eller delar av andra försöksdjur än
a. apor och halvapor,
b. sådana djurslag som normalt hålls för produktion av livsmedel,
samt
c. försöksdjur som har infekterats med smittämne som kan utgöra
risk för människors eller djurs hälsa,
4. djurexkrementer och urtaget mag- och tarminnehåll,
5. spolvatten innehållande mindre mängder spillblod och andra djurvävnader, samt
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6. produkter som härrör från animaliskt avfall som har bearbetats i
enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter; till animaliskt avfall
räknas inte farligt avfall enligt förordningen (1996:971) om farligt avfall,
animaliskt fett: fett av animaliskt ursprung som inte är avsett för användning som livsmedel; till animaliskt fett räknas inte mjölkfett,
anläggning: anläggning som uppfyller de villkor som anges i dessa
föreskrifter och i vilken animaliskt avfall genomgår bearbetning eller
bränning i syfte att oskadliggöra smittämnen; till anläggning räknas inte
laboratorium och hanteringsställe,
bearbetat animaliskt protein: protein av animaliskt ursprung som har
bearbetats för att bli lämpligt som foderråvara; till bearbetat animaliskt
protein räknas fiskmjöl, köttmjöl, benmjöl, hovmjöl, blodmjöl, fjädermjöl
och torkade fettgrevar,
bearbetningsanläggning: anläggning i vilken lågriskavfall bearbetas
genom en värmebehandlingsprocess,
farmaceutiska eller tekniska produkter: produkter som är avsedda för
andra ändamål än för att konsumeras som livsmedel respektive foder av
människor eller djur,
foder för sällskapsdjur: foder som har framställts av lågriskavfall och
som är avsett för utfodring av hundar, katter eller andra sällskapsdjur,
förbränningsanläggning: anläggning i vilken animaliskt avfall bränns
till aska,
försöksdjur: djur som har använts för ändamål som avses i 19 § djurskyddslagen (1988:534),
hanteringsställe: utrymme, med undantag av omlastningsplats, i vilket
animaliskt avfall hanteras i ett mellanled utan att bearbetas i syfte att
oskadliggöra smittämnen,
husbehovsslakt: slakt av enstaka djur som en uppfödare för sitt eget
hushållsbehov själv utför eller låter utföra på den fastighet som han brukar och där djuret är uppfött,
högriskavfall: animaliskt avfall som kan misstänkas medföra andra
allvarliga risker för människors eller djurs hälsa än de hälsorisker som
anges för specificerat riskmaterial; som högriskavfall räknas
1. kroppar, utom specificerat riskmaterial, av djur som hålls för
produktion av livsmedel eller som hålls i vilt hägn och som har dött men
som inte har slaktats upp och besiktigats efter avlivningen, däribland
dödfödda eller ofödda djur med undantag av kläckeriavfall,
2. kroppar, utom specificerat riskmaterial, av hästdjur, pälsdjur samt
försöksdjur av djurslagen apor och halvapor, försöksdjur av sådana
djurslag som normalt hålls för pro duktion av livsmedel och försöksdjur
som har infekterats med smittämne som kan utgöra risk för människors
eller djurs hälsa,
3. kroppar, utom specificerat riskmateria l, av djur som hålls för
produktion av livsmedel och som har avlivats i samband med åtgärder för
sjukdomsbekämpning eller på grund av att djuren har tillförts otillåtna
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ämnen och som inte har ansetts vara lämp liga för produktion av
livsmedel,
4. delar, utom specificerat riskmaterial, av djur inklusive blod som, i
samband med slakt, kan mis stänkas eller har konstaterats innehålla
smittämne som kan överföras till människor eller djur och som inte har
ansetts vara lämpliga för produktion av livsmedel,
5. andra delar, utom specificerat riskmaterial, än hudar, skinn, hovar,
fjädrar, ull, horn och blod eller liknande produkter från djur som har
slaktats på ett normalt sätt men utan att ha underkastats föreskriven
besiktning efter slakt,
6. allt kött och annat livsmedel av animaliskt ursprung som på grund
av hänsyn till människors hälsa inte har ansetts vara lämpligt för human
konsumtion,
7. alla animaliska produkter som kommer från tredje land och som
inte uppfyller de djurhälsokrav som gäller för införsel till länder inom
Europeiska unionen (EU),
8. kroppar, utom specificerat riskmaterial, av djur som hålls för
produktion av livsmedel och som har dött under transitering,
9. mjölk, kött eller andra produkter av animaliskt ursprung som på
grund av innehåll av restsubstanser eller otillåtna ämnen inte har ansetts
lämpliga som livsmedel,
10. fisk som visar tecken på sjukdom och fiskprodukter som kan antas
innehålla smittämne som kan överföras till människor eller fiskar, samt
11. lågriskavfall som hanteras med högriskavfall,
kläckeriavfall: obefruktade kläckägg, befruktade men inte kläckta ägg
samt skal av kläckta ägg; till kläckeriavfall räknas inte avlivade och
självdöda kycklingar,
köttensilage: flytande, syrafermenterad slaktbiprodukt,
laboratorium: laboratorium eller vetenskaplig institution som utför
mikrobiologiska, kemiska eller andra undersökningar av animaliskt avfall,
lågriskavfall: animaliskt avfall som inte är specificerat riskmaterial,
högriskavfall eller matavfall,
matavfall: hushållsavfall som utgörs av matrester med animaliska
beståndsdelar från kök, inbegripet stor- och restaurangkök, eller värmebehandlade livsmedel från verksamheter som hanterar kött, såsom industrier och försäljningsställen,
matavfallsanläggning: anläggning i vilken matavfall kokas för att användas till utfodring av svin eller fjäderfän,
pälsdjur: djur som hålls för yrkesmässig produktion av skinn,
smittämne: mikroorganismer eller andra former av smittämnen som
kan sprida smittsam sjukdom till människor eller djur,
specificerat riskmaterial: animaliskt avfall som kan tänkas medföra
hälsorisker avseende vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati
(TSE); som specificerat riskmaterial räknas
1. skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller, ryggrad utom
svanskotor men inklusive dorsalrotsganglier och ryggmärg från nötkreatur
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som är äldre än 12 månader, samt hela tarmen från och med duodenum till
och med rectum från nötkreatur oavsett ålder,
2. skallen inklusive hjärna och ögon, tonsiller samt ryggmärg från får
och getter som är äldre än 12 månader eller som har en permanent
framtand som kommit fram genom tandköttet, samt mjälten från får och
getter oavsett ålder;
3. hela kroppen, eller delar av denna, om de djurdelar som anges i
punkterna 1 och 2 ingår, samt
4. lågriskavfall och högriskavfall som hanterats med specificerat
riskmaterial,
steriliseringsanläggning: anläggning i vilken animaliskt avfall bearbetas genom en värmebehandlingsprocess som uppfyller de villkor som
anges i dessa föreskrifter, samt
sällskapsdjur: djur som tillhör arter som normalt utfodras och hålls av
människor men inte används för produktion av livsmedel; till sällskapsdjur räknas inte försöks-, häst- och pälsdjur.
------------------------Denna författning träder i kraft den 20 april 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Susanne Liljenström
(Djurmiljöenheten)
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