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Svenska Äggs policy för utplockning inför slakt 

Svensk djurskyddslag visar med tydlighet att vi ska skydda våra djur från onödigt lidande i 
alla situationer, i synnerhet vid slakt och transport.  Som djurägare är du ansvarig för att 
djuren hanteras väl fram till att de är lastade på lastbilen. 
Bra förberedelse är A och O! 

1. Djuransvarig på företaget ska vara närvarande då utplockningen börjar. Denne ska
sedan vara tillgänglig per telefon så länge utlastningen pågår.

2. Djuren ska vara i kondition för att resa.
a. Djur i dålig kondition gallras ut o avlivas innan utplockningslaget anländer.
b. Under utlastningen bedöms också djurens kondition och gallras ut vid behov.

3. Ingen utfodring 6 timmar före lastning. Vid utlastning sent på kvällen kan alltså
djuren utfodras som vanligt under dagen.  Hönsen ska dock ha tillgång till vatten
ända fram till utplockningen startar.

4. Se till att personalen är på plats i god tid. Ha en rutinerad arbetsledare som kan ha
genomgång med personalen. Personalen ska ha fått träning och utbildning i
hantering och infångande av höns.

5. Genomför utplockningen kvällstid, då hönsen sitter på sina pinnar för att sova.
Är det inte möjligt, minska ljusintensiteten så blir hönsen lugnare.

6. Använd anpassat ljus så att du ser och hönsen förblir lugna.

7. Använd lugna och tysta rörelser. Fånga djuren varsamt så att det inte uppstår skador.
Hönsen lyfts och bärs i båda benen, max 3 djur i varje hand.

8. Var uppmärksam så att inte djuren slår emot inredning o dylikt.  Vid utplockning av
höns i bur, är det viktigt att bröstet stöds när de tas ut ur buren.

9. Hönsen placeras varsamt i transportlådan. Överskrid inte maxantalet höns per låda.
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