
VETERINÆR HELSE-/SLAKTEATTEST FOR SKADDE DYR 
SOM MÅ AVLIVES FØR TRANSPORT TIL SLAKTERI  
 
OPPLYSNINGER OM DYRE-EIER  
Navn 
 
Adresse 
 
Telefonnummer 
 

Produsentnummer 
 

 
OPPLYSNINGER OM DYRET  
Dyreslag 
 

Fødselsdato 

Kjønn 
 

Id-merke (tatovering, øremerke, hestepass) nr 
 

Allmenntilstand 
□ Normal    □ Normal sett i relasjon til den foreliggende fysiologiske tilstanden (f. eks. ved fødsler)  
Ulykken/ den uforutsette hendelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOR DYRE-EIER 
Opplysninger fra helsekort o.l. om medisinbruk de siste 30 døgn, og preparater med langtidseffekt. 

Tidspunkt for siste 
behandling 
 
 
 

Navn på medikament Tilbakeholdelsesfrist 
(antall dager) 

Evt. injeksjonssted 

Sted, dato og klokkeslett  
 

Underskrift 

 
FOR VETERINÆREN 
Jeg har ikke funnet eller blitt kjent med forhold som tilsier at kjøtt fra dyret er uegnet til folkemat 
(alternativet er avliving og destruksjon). 
Evt. merknader 
 
 
Sted, dato og klokkeslett 
 

Veterinærnummer 
 

Underskrift og stempel 
 

FOR SLAKTEREN 
Evt. merknader 
 
Dato og klokkeslett for avliving 
 

Underskrift 



VEILEDNING 
 
Denne attesten fungerer som dokumentasjon på utført ante mortem undersøkelse av dyr som 
nødslaktes, og skal fylles ut av veterinær. Den er også en bekreftelse på at den praktiserende 
veterinæren anser dyret som egnet til folkemat. (Om slaktet blir godkjent, er en annen sak. 
Det kan først avgjøres etter utført post mortem undersøkelse). 
 
Et dyr som ellers er friskt, skal ha vært utsatt for en ulykke som, av hensyn til dyrets 
velferd, forhindret at dyret kunne fraktes til slakteriet.  

• “ellers er friskt” (otherwise healthy) = med upåvirket allmenntilstand  
• “ulykke” (accident) = uforutsett hendelse  

 
 
HYGIENEREGELVERKETS KRAV  
 
Forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg III, avsnitt I, kapittel VI  
Nødslakting utenfor slakteriet  
 
Driftsansvarlig for næringsmiddelforetak skal sikre at kjøtt fra tamme hov- og klovdyr som er 
blitt nødslaktet utenfor slakteriet, kan brukes til konsum bare dersom det oppfyller alle 
følgende krav:  
 

1. Et dyr som ellers er friskt, skal ha vært utsatt for en ulykke som, av hensyn til dyrets 
velferd, forhindret at dyret kunne fraktes til slakteriet 

2. En veterinær skal utføre en undersøkelse ante mortem av dyret.  
3. Det avlivede og avblødde dyret skal transporteres til slakteriet på en hygienisk måte og 

så raskt som mulig. Uttak av mage og tarmer, men ikke annen slaktebehandling, kan 
utføres på stedet under tilsyn av veterinæren. Alle indre organer som er tatt ut, skal 
følge det avlivede dyret til slakteriet med opplysninger om at de tilhører dette dyret.  

4. Dersom det går mer enn to timer mellom slakting og ankomst på slakteriet, skal dyret 
kjøles. Dersom klimaforholdene tillater det, er aktiv kjøling ikke nødvendig.  

5. En erklæring fra driftsansvarlig for det næringsmiddelforetaket som har alt opp dyret, 
med angivelse av dyrets identitet og eventuelle veterinærpreparater eller andre 
behandlinger som dyret har fått, behandlingsdatoer og tilbakeholdelsestider, skal følge 
det avlivede dyret til slakteriet.  

6. En erklæring fra veterinæren, der det bekreftes at resultatet av undersøkelsen ante 
mortem er tilfredsstillende, og som inneholder datoen og tidspunktet samt 
begrunnelsen for nødslaktingen, og opplysning om hvilken behandling veterinæren 
eventuelt har gitt dyret, skal følge det avlivede dyret til slakteriet.  

7. Det avlivede dyret skal være egnet til konsum etter en undersøkelse post mortem som 
er utført i slakteriet i samsvar med forordning (EF) nr. 854/2004, herunder eventuelle 
ytterligere prøver som kreves ved nødslakting.  

8. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal følge eventuelle instrukser angående 
bruken av kjøttet som den offentlige veterinæren gir etter undersøkelsen post mortem. 

9. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan ikke omsette kjøtt fra dyr som er blitt 
nødslaktet, med mindre det er påført et særlig stempelmerke som ikke kan forveksles 
med verken stempelmerket fastsatt i forordning (EF) nr. 854/2004, eller identi-
fikasjonsmerket fastsatt i avsnitt I i vedlegg II til denne forordning. Slikt kjøtt kan 
omsettes bare i den medlemsstaten der slaktingen finner sted, og i samsvar med 
nasjonal lovgivning. 


