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Reklipping:

•  Dyr som er klipt tidligere, skal ha fått minst 1 cm lang ull før   
 sending til slakteri, slik at de lar seg reklippe i områdene som er   
 avgjørende for slaktehygienen
•  Dyr som ikke har lang nok ull til reklipping skal ha hygienetrekk   
 (kode 862) og håndteres som CCP-slakt

ulne skinn:

•  Pelssau og andre dyr som etter produsentens ønske, slaktes uten  
 å være klipt skal ha hygienetrekk (kode 863) og håndteres som   
 CCP-slakt
•  Dyr som slakteriet velger å slakte med ull skal håndteres som   
 CCP-slakt (kode 861), men medfører ikke hygienetrekk for   
 produsenten

klippe Reine:

•  Produsenten oppfordres til å klippe kritiske områder på skitne 
 dyr før levering
•  Klipper skal likevel klippe grundig for å fjerne møkk så langt mulig
•  Dyr som ikke har latt seg klippe reine skal ha hygienetrekk 
 (kode 862) og håndteres som CCP-slakt
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Ved slakting skal sau og lam VæRe:

• Tørre
•  Reine
•  Nyklipte

FRa sesongen 2006 ble det innFøRt 
et hygienetRekk på 120 kR FoR sau 
og lam som:

•  Har blitt møkkete igjen etter hjemmeklipping  
 (kode 862)
•  Ikke lar seg klippe reine (kode 862)
•  Bonden ønsker slaktet med ulla på for å  
 ta vare på verdien av skinnet (pelssau og  
 spesialavtaler) (kode 863)

det ble FRa samme tidspunkt 
innFøRt delt VaRestRøm:

•  Dyr som får hygienetrekk skal håndteres  
 som CCP-slakt (kode 862 og 863)
•  Dyr som forurenses vesentlig gjennom  
 slakteprosessen skal håndteres som 
 CCP-slakt (kode 861)

klippinga skal:

•  Ta vare på ullverdien
•  Legge til rette for god hygienisk slakting

FoR hygienisk slakting eR det aVgjøRende at 
disse omRådene eR godt klipt:

•  Bryst/hals
• Frambein og innside av bakbein så langt det er ull
•  Buk
•  Rundt endetarm
•  Rundt nakke
• Rundt roten av testiklene/juret

hjemmeklipte dyR skal:

•  Være klipt for mindre enn 3 dager siden
•  Være tørre og reine
• Dyr som er klipt for mer enn 3 dager siden, eller er blitt   
 møkkete igjen etter klipping, skal ha hygienetrekk (kode 862),  
 hvis dette er produsentens ansvar. Det vil si at tilskitninga med  
 sikkerhet har skjedd før opplessing på dyrebil
•  Dyr som er tilskitnet på bil eller slaktefjøs, eller etter klipping 
 på anlegget skal ikke belastes produsenten (kode 861) 
•  Slaktene skal håndteres som CCP-slakt enten møkka   
 skyldes produsent eller anleggVed slakting skal dyra være

tørre, reine og nyklipte.
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