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AKTUELLT 2007 AKTUELLT 2007 AKTUELLT 2007 AKTUELLT 2007 ----    2010201020102010    
    
Ny EUNy EUNy EUNy EU----förordning angående Livsmedelshygienförordning angående Livsmedelshygienförordning angående Livsmedelshygienförordning angående Livsmedelshygien    
 Våren 2004 antogs en ny EU-förordning ( 853/2004 ) rörande livsmedelshygien. 
Förordningen trädde ikraft 2006-01-01. Hjortnäringen berörs på ett antal punkter: 
 1. Levandedjursbesiktning inom 72 timmar före slakt 
 2. Veterinär närvarande vid avlivning och avblodning i hägn 
 3. Slaktkroppsbesiktning kan endast ske vid godkänd vilthanteringsanläggning  
     av godkänd veterinär knuten till anläggningen. 
 
 Svensk Hjortavel har under sommaren och hösten 2005 arbetat intensivt 
med att försöka påverka EU-kommissionen och det svenska Livsmedelsverket som arbetar 
med de svenska tillämpningsföreskrifterna.  
 
 Det är nu klart att vi kommer att åtminstone t.o.m. 2009 slippa levandedjursbesikt-
ningen ( punkt 1 ). Vi kommer ej heller att behöva ha veterinär närvarande vid avlivning och 
avblodning i hägnet ( punkt 2 ). Detta under förutsättning att hjortarna lever i hägnen i en 
miljö som likar deras naturliga miljö. 
 När det gäller veterinärbesiktning av slaktkropparna har förändringar skett.  
Viltstämpeln försvann 2006-01-01 och besiktning av slaktkroppar skall i fortsättningen ske 
vid en s.k. ”godkänd” vilthanteringsanläggning av en ”godkänd” veterinär.   
 
Svensk Hjortavel har lyckats åstadkomma stora ändringar i dessa förordningar. Punkterna 1Svensk Hjortavel har lyckats åstadkomma stora ändringar i dessa förordningar. Punkterna 1Svensk Hjortavel har lyckats åstadkomma stora ändringar i dessa förordningar. Punkterna 1Svensk Hjortavel har lyckats åstadkomma stora ändringar i dessa förordningar. Punkterna 1
----2 ovan har utgått och på punkten 3 gäller fr.o.m. 20062 ovan har utgått och på punkten 3 gäller fr.o.m. 20062 ovan har utgått och på punkten 3 gäller fr.o.m. 20062 ovan har utgått och på punkten 3 gäller fr.o.m. 2006----08080808----01, att friförklarade hägn slipper 01, att friförklarade hägn slipper 01, att friförklarade hägn slipper 01, att friförklarade hägn slipper 
köttbesiktning och djuren skall istället tuberkulosbesiktigas av kompetent veterinär. köttbesiktning och djuren skall istället tuberkulosbesiktigas av kompetent veterinär. köttbesiktning och djuren skall istället tuberkulosbesiktigas av kompetent veterinär. köttbesiktning och djuren skall istället tuberkulosbesiktigas av kompetent veterinär.     
Denna besiktning behöver INTE ske vid godkänd vilthanteringsanläggning.Denna besiktning behöver INTE ske vid godkänd vilthanteringsanläggning.Denna besiktning behöver INTE ske vid godkänd vilthanteringsanläggning.Denna besiktning behöver INTE ske vid godkänd vilthanteringsanläggning.    
    
Livsmedelsverket kom innan slaktsäsongen 2007 ut med föreskrifter och specifikation av Livsmedelsverket kom innan slaktsäsongen 2007 ut med föreskrifter och specifikation av Livsmedelsverket kom innan slaktsäsongen 2007 ut med föreskrifter och specifikation av Livsmedelsverket kom innan slaktsäsongen 2007 ut med föreskrifter och specifikation av 
vad som avses med ”små mängder” kött vid slakt. Antalet hjortar (= små mängder) blev 75 vad som avses med ”små mängder” kött vid slakt. Antalet hjortar (= små mängder) blev 75 vad som avses med ”små mängder” kött vid slakt. Antalet hjortar (= små mängder) blev 75 vad som avses med ”små mängder” kött vid slakt. Antalet hjortar (= små mängder) blev 75 
per årper årper årper år————DOCK måste vi leverera dem med skinnet på!!! Vi måste fortsätta att bearbeta LivsDOCK måste vi leverera dem med skinnet på!!! Vi måste fortsätta att bearbeta LivsDOCK måste vi leverera dem med skinnet på!!! Vi måste fortsätta att bearbeta LivsDOCK måste vi leverera dem med skinnet på!!! Vi måste fortsätta att bearbeta Livs----
medelsverket.medelsverket.medelsverket.medelsverket.    
    
Under hösten 2009 har vi äntligen öppnat en ny hemsida — förhoppningsvis bättre än den 
nuvarande. www.svenskhjortavel.sewww.svenskhjortavel.sewww.svenskhjortavel.sewww.svenskhjortavel.se    
    
Rovdjur:Rovdjur:Rovdjur:Rovdjur:    
    Sedan 2009Sedan 2009Sedan 2009Sedan 2009----05050505----01 får vi skjuta lodjur som attackerar hjortar i våra hägn. Innan s.k. 01 får vi skjuta lodjur som attackerar hjortar i våra hägn. Innan s.k. 01 får vi skjuta lodjur som attackerar hjortar i våra hägn. Innan s.k. 01 får vi skjuta lodjur som attackerar hjortar i våra hägn. Innan s.k. 
verkanseld avges skall lodjuret/verkanseld avges skall lodjuret/verkanseld avges skall lodjuret/verkanseld avges skall lodjuret/----en dock varnas och man skall försöka mota bort dem.en dock varnas och man skall försöka mota bort dem.en dock varnas och man skall försöka mota bort dem.en dock varnas och man skall försöka mota bort dem. 
 
 
Läget i tuberkulosfråganLäget i tuberkulosfråganLäget i tuberkulosfråganLäget i tuberkulosfrågan 
 
    Information om nya EUInformation om nya EUInformation om nya EUInformation om nya EU----reglerna och tbreglerna och tbreglerna och tbreglerna och tb----friförklaringen presenteras på Svensk Hjorta-friförklaringen presenteras på Svensk Hjorta-friförklaringen presenteras på Svensk Hjorta-friförklaringen presenteras på Svensk Hjorta-
vels hemsida så snart något nytt framkommer. På hemsidan publiceras även en rad andra vels hemsida så snart något nytt framkommer. På hemsidan publiceras även en rad andra vels hemsida så snart något nytt framkommer. På hemsidan publiceras även en rad andra vels hemsida så snart något nytt framkommer. På hemsidan publiceras även en rad andra 
nyheter, varför det kan vara klokt att titta på www.svenskhjortavel.se någon gång i nyheter, varför det kan vara klokt att titta på www.svenskhjortavel.se någon gång i nyheter, varför det kan vara klokt att titta på www.svenskhjortavel.se någon gång i nyheter, varför det kan vara klokt att titta på www.svenskhjortavel.se någon gång i     
månaden. månaden. månaden. månaden.     
 
          Rolf ErikssonRolf ErikssonRolf ErikssonRolf Eriksson 
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Svensk HjortavelSvensk HjortavelSvensk HjortavelSvensk Hjortavel    
    
är ett riksförbund för Sveriges hjortuppfödare och består av fyra regioner beskrivna på sista sidan. 
SHA SHA SHA SHA arbetar på en rad områden för att stödja medlemmarnas verksamhet. SHA är remissinstans 
gentemot de olika svenska myndigheterna, från departementen ned till regionala myndigheter. 
 
SHA håller sitt årsmöte på våren och under hösten 
hålls ett höstmöte, ofta med externa föreläsare. 
 
Årsmötet 2010 Årsmötet 2010 Årsmötet 2010 Årsmötet 2010 hölls i Sydhjorts regi sista helgen i 
maj på Frostavallen i norra Skåne.  
 
Höstmötet 2010 Höstmötet 2010 Höstmötet 2010 Höstmötet 2010 är ännu inte fastställt till tid och 
plats. Följ  nyheterna på vår hemsida. 
 
 
 
 
SHA ordnar även en del studieresor och ger ut in-
formationsmateriel, varav den broschyr Du nu hål-
ler i handen är en. 
 
Alltmer av information, gammal som ny, kommer 
successivt att publiceras på den nya hemsidan som 
vänder sig såväl till allmänheten som till våra med-
lemmar (registrering och inloggning krävs). Se till 
att registrera er på hemsidan när ni betalt med-
lemsavgiften. 
 
De närmaste åren kommer att innebära stora förändringar för näringarna på landsbygden och inte 
minst för hjortnäringen. Det är därför viktigt att så många som möjligt av verksamma uppfödare är 
medlemmar i förbundet. Genom sitt medlemskap bidrar de inte bara med ekonomiska resurser utan 
även med sitt kunnande och sin erfarenhet.  
 
 
 

 
Ju fler medlemmar, desto star-
kare kan vi stå gentemot myndig-
heterna som många gånger ge-
nom ren okunnighet påverkar 
vår näring, oftast negativt. Fler 
medlemmar betyder även bättre 
ekonomiska möjligheter att ar-
beta för näringens bästa.  
 
 
  Rolf ErikssonRolf ErikssonRolf ErikssonRolf Eriksson 
  Ordförande SHA
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