
kategori 3 materiale                                   
(i henhold til 

biproduktforordningens 

artikel 10 punkt b i) 

kategori 2 

materiale*                               
kategori 1 

materiale

Bylder, pus, gangræn, forrådnelse X                                       

Kategori 2 materiale pga mulig tilstedeværelse af 

infektiøst agens. Det betyder, at når der er kryds 

ved kategori 3 ved nedenstående sygdomskoder 

er det under forudsætning af, at evt. bylder, pus, 

gangrænøst væv og forrådnelse er skåret fra som 

kategori 2 materiale.

101
Forstyrret almenbefindende, 

ophidset/kuller/uvane/udmattet
Total kassation x

Kategori 3 materiale skal stamme fra dyr, som er 

godkendt ved AM kontrollen.

111 Død ved ankomst Total kassation x

113
Afvist til slagtning, aflivet ved levende syn, 

døende
Total kassation x

114 Død i stald Total kassation x

120

Kredsløbsforstyrrelse (dårlig afblødning), 

anæmisk udseende, vattersot, 

væskeansamlinger

Total kassation x

131 Afmagret Total kassation x

141

Pyæmi, blodforgiftning, pyæmiske 

lungebylder, miltbetændelse – 

blodforgiftning, nyrebetændelse - 

blodforgiftning 

Total kassation ved akut pyæmi og 

kronisk uafgrænset pyæmi            

Lokal kassation ved kronisk 

afgrænset pyæmi 

x

181
Abnorm lugt (ikke normal kønslugt), smag, 

farve
Total kassation x

203 Byld i hjernen, CNS symptomer (stald)
Lokal kassation (tit lokal kassation af 

hovedet) x

221 Akut hjertesækbetændelse Total kassation x
222 Kronisk hjertesækbetændelse Lokal kassation x

230
Hjerteklapbetændelse akut og afhelet 

(slagtesvin og søer og orne)

Lokal kassation - svin,                        

total kassation - søer og orne x

Bilag 1 til "Kategorisering af animalske biprodukter på slagterier"                                                                                                                      

Vejledende retningslinjer for kategorisering af kasseret materiale fra svin (d. 28. februar 2013)

KATEGORISERING SVIN 

SYGDOMSDIAGNOSER

Bedømmelse                             

(lokal kassation = kassation af de 

patologisk forandrede 

organer/væv)

Animalske biprodukter 

Bemærkninger



kategori 3 materiale                                   
(i henhold til 

biproduktforordningens 

artikel 10 punkt b i) 

kategori 2 

materiale*                               
kategori 1 

materiale

250 Nysesyge, sinusitis, rhinitis Lokal kassation x

258
Akut/subakut lungebetændelse og 

lungenekrose over og under  25% 

Lokal kassation - under 25 %            

Total kassation - over 25 % x                                   

271
Kronisk lungebetændelse, aerogene 

lungebylder
Lokal kassation x                                   

287 Lungehindebetændelse over og under  25%
Lokal kassation - under 25 %            

Total kassation - over 25 % x                                   

289 Kronisk lungehindebetændelse, serositis Lokal kassation x

320
Akut mave/tarmbetændelse,  katarralsk / 

fibrinøs

Lokal kassation - katarralsk            

Total kasstion - fibrinøs x

325
Kronisk mave/tarmbetændelse, 

sammenvoksninger
Lokal kasstion x (tømt og renset) x (med indhold)

331 Rektalprolaps, tarmfremfald Lokal kassation x (tømt og renset) x (med indhold)

336 Mavesår Lokal kassation x (tømt og renset) x (med indhold)

337 Ballongris, rektal striktur Lokal kassation x (tømt og renset) x (med indhold)

350
Akut bughindebetændelse udbredt eller 

lokalt 

Lokal kassation - lokalt udbredt          

Total kassation - udbredt x

352

Kronisk bughindebetændelse, byld i 

bughinde, misfarvet bughinde (ved 

milttorsion) 

Lokal kassation x

361 Navlebrok, lyskebrok, pungbrok Lokal kassation x

371 Akut leverbetændelse udbredt eller lokalt 
Lokal kassation - lokalt udbredt          

Total kassation - udbredt x

379 Kronisk leverbetændelse, levernekrose Lokal kassation x

381
Gulsot (toksisk, infektiøs, følge af 

leverlidelse)
Total kassation x**

382 Gulsot (fysiologisk, neonatal) Total kassation x
385 Ormepletter Lokal kassation x

KATEGORISERING SVIN 

SYGDOMSDIAGNOSER

Bedømmelse                             

(lokal kassation = kassation af de 

patologisk forandrede 

organer/væv)

Animalske biprodukter 

Bemærkninger



kategori 3 materiale                                   
(i henhold til 

biproduktforordningens 

artikel 10 punkt b i) 

kategori 2 

materiale*                               
kategori 1 

materiale

402 Akut nyrebetændelse Total kassation x
409 Mugnyre Lokal kassation x

412
Kronisk nyrebetændelse inkl. 

nyredegeneration og nyrenekrose
Lokal kassation x

431 Akut børbetændelse Total kassation x

432

Kronisk børbetændelse, tilbageholdt 

efterbyrd, ufuldbyrdet forløsning, 

børprolaps

Lokal kassation x

451
Nylig fødsel, kastning, foster sidste 

tiendedel af graviditeten (mistanke) 
Total kassation af fostre x

fostre er kategori 2 materiale jf. artikel 9, f) ii) i 

biproduktforordningen

471 Akut nekrotiserende yverbetændelse Total kassation x 
472 Kronisk yverbetændelse Lokal kassation x 
501 Friskt knoglebrud Lokal kassation x 
502 Gammelt  knoglebrud Lokal kassation x 
504 Frisk halebrud Lokal kassation x 
505 Helet halebrud Lokal kassstion x 
506 Frisk ribbensbrud Lokal kassation x 
507 Helet ribbensbrud Lokal kassation x 

511
Akut, kronisk og lokal 

knoglemarvsbetændelse blodforgiftning

Lokal kassation - lokal 

knoglemarvsbetændelse.                    

Total kassation - akut og kronisk 

uafgrænset knoglemarvsbetændelse

x

531 Akut, infektiøs ledbetændelse Total kassation x
532 Kronisk ledbetændelse, slidgigt Lokal kassation x
542 Hofteskred / ledskred Lokal kassation x

KATEGORISERING SVIN 

SYGDOMSDIAGNOSER

Bedømmelse                             

(lokal kassation = kassation af de 

patologisk forandrede 

organer/væv)

Bemærkninger

Animalske biprodukter 



kategori 3 materiale                                   
(i henhold til 

biproduktforordningens 

artikel 10 punkt b i) 

kategori 2 

materiale*                               
kategori 1 

materiale

551 Højgradig og lavgradig PSE/DFD
afhængig af graden og udbredelsen 

enten lokal eller total kassation x

565 Mistanke om anmeldepligtig sygdom total kassation x
Ved mistanke om anmeldepligtige smitsomme 

husdyrsygdomme vil lovgivningen vedr. den 

pågældende sygdom være gældende.  

570 Byld i forpart lokal kassation x

572 Muskelatrofi lokal kassation x

577 Byld i midterstykke lokal kassation x

580 Byld i bagpart lokal kassation x

584 Byld ben/tå lokal kassation x

585 Byld i hoved, blodøre, krøleøre lokal kassation x

600 Halebid, lokalt, afgrænset lokal afgrænset x

601 Halebid / haleinfektion
se bedømmelse ved pyæmi og 

knoglemarvbetændelse x

602 Ar / trykning / bursitis lokal kasstion x

603 Sår, betændelse, eksem, insektbid lokal kassation - tit afsværing x

608 Akut rødsyge total kassation x

668 Injektionsskade lokal kassation x
671 Forfrysning/ætsning lokal kassation x

KATEGORISERING SVIN 

SYGDOMSDIAGNOSER

Bedømmelse                             

(lokal kassation = kassation af de 

patologisk forandrede 

organer/væv)

Animalske biprodukter 

Bemærkninger



kategori 3 materiale                                   
(i henhold til 

biproduktforordningens 

artikel 10 punkt b i) 

kategori 2 

materiale*                               
kategori 1 

materiale

Mistanke om forgiftning total kassation x**

dyr som blev udsat for behandling 

med forbudte stoffer /ulovlig 

behandling 
x

Kategori 1 materiale:                                        

Artikel 8 i biproduktforordningen:

c) animalske biprodukter fra dyr, der har været 

underkastet en ulovlig behandling som defineret i 

artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 96/22/EF eller 

artikel 2, litra b), i direktiv 96/23/EF

d)  animalske biprodukter, der indeholder 

restkoncentrationer af andre stoffer eller 

forurenende stoffer i miljøet som anført under 

gruppe B, nr. 3, i bilag I til direktiv 96/23/EF, 

såfremt sådanne restkoncentrationer overstiger 

det tilladte niveau som fastlagt i 

fællesskabslovgivningen eller, ved fravær heraf, i 

national lovgivning 

dyr som ved fejltagelse blev leveret til 

slatgning eller slagtet indenfor 

tilbageholdesestiden.              - ved 

levering til slagtning skal dyret 

afvises fra slagtning                        - 

hvis dyret når at blive slagtet skal 

hele slagtekroppen kasseres. 

Slagtekroppen kan ikke fritages til 

konsum ved at udtage prøver til 

undersøgelse for antibiotika.  

x                              
hvis det er muligt at finde ud 

af, at grænseværdien ikke er 

overskredet                        

x                                       
blevet behandlet med 

antibiotika, som er 

tilladt i DK og 

grænseværdien er 

overskredet   

Kategori 2 materiale:                                  

Artikel 9 i Biproduktforordningen:                             

c)  animalske biprodukter, der indeholder 

restkoncentrationer af tilladte stoffer eller af 

urenheder, der overstiger grænseværdierne, jf. 

artikel 15, stk. 3, i direktiv 96/23/EF 

829 Kaseøs lymfadenitis lokal kassation x

890 Malign svulst, godartet, uspecif. svulst
lokal kasstion - beningn               total 

kassation - malign x

901
Slagmærker, hud ikke menneskepåførte og 

menneskepåførte under bagatelgrænsen
lokal kassation x

Mistanke om medicinrester
815

Bemærkninger

Animalske biprodukter 

Bedømmelse                             

(lokal kassation = kassation af de 

patologisk forandrede 

organer/væv)

KATEGORISERING SVIN 

SYGDOMSDIAGNOSER



kategori 3 materiale                                   
(i henhold til 

biproduktforordningens 

artikel 10 punkt b i) 

kategori 2 

materiale*                               
kategori 1 

materiale

903 Bidsår lokal kassation x

904

Slagmærker, menneskepåførte inkl., 

overtatovering, mistanke om overtrædelse 

af dyrevelfærd 

lokal kassation x

910 Ej stukket / fejlstukket total kassation x
912 Slagtefejl/maskinskade lokal kassation x
930 Forurening, gødning lokal kassation x

939
Forurening, hoved, opkast, gødning, 

foderrester
lokal kassation x

941 Forurening galde, skoldevand lokal kassation x

942 Forurening, olie lokal kassation x

943 Pusforurening lokal kassation x

990 GU kassation af udbenede knogler og led x

**) Ved tilfælde hvor der er tale om forgiftning/mistanke om forgiftning, må kategori 2 materiale som udgangspunkt ikke anvendes til pelsdyrfoder.

*) Når der er tale om katgori 2 materiale, som skal anvendes til fremstilling af pelsdyrfoder, skal det altid til et forarbejdningsanlæg og forarbejdes ved tryksterilisering, inden 

det må anvendes som pelsdyrfoder. Desuden skal foderlovgivningens øvrige regler også overholdes, for at det kan anvendes til pelsdyrfoder.

KATEGORISERING SVIN 

SYGDOMSDIAGNOSER

Bedømmelse                             

(lokal kassation = kassation af de 

patologisk forandrede 

organer/væv)

Animalske biprodukter 

Bemærkninger


