Vad händer om något går fel, skinn som försvinner eller går sönder
vid slakt?
Skinn som av någon anledning förkommer eller går sönder vid slakt
ersätts, för närvarande med 140 kronor utöver gällande skinnotering.
Utebliven försäljningsintäkt för trasiga skinn ersätts ej. Sönderdragna
skinn från lamm som väger under 12 kg slaktad vikt ersätts ej. Endast
skinn som är korrekt märkta för återtag och med korrekt ifylld följesedel
kommer att hanteras som återtagsskinn.
Dubbel grundavgift och hanteringskostnad debiteras när hudboden
måste ringa upp för att reda ut oklarheter kring märkning eller följesedel.
Kontrollhudar International
HKScan kund för får- och lammskinn heter Kontrollhudar International
(KHI). De har stor efterfrågan på lammskinn från Gotlandsfår.
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Vid slakt av får och lamm finns möjlighet till återtag av skinn. HKScan
samarbetar med AB Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn AB i
denna hantering.
Detta är ett informationsblad, som med några korta frågor och svar,
beskriver vad som krävs för att återtagshanteringen ska fungera på ett
tillfredsställande sätt.
Vad händer på slakteriet?
När djuren kommer till slakteriet tas lammen emot i slaktstallet och följesedeln skickas till hudkällaren. Vid slakten skiljs skinnet från slaktkroppen. Ett SE-märke/en del av SE-märket följer slaktkroppen för att lammet
ska avräknas till rätt producent.
Det andra SE-märket/andra delen av SE-märket och ett rött signalmärke
får sitta var på skinnet. När skinnet kommer till hudboden, matchas märkning mot de uppgifter som finns på följesedeln och skinnen sorteras för
att komma till rätt berederi, tillsammans med övriga skinn från samma
producent. Det är därför mycket viktigt att de uppgifter (SE- och leverantörsnummer) som finns på följesedeln överensstämmer med djurens
märkning. I hudboden skapas också underlaget till faktura för hantering
av återtagsskinn.
Hur ska djuren vara märkta?
Märker du med märke som har SE-nummer på både han- och hondel
räcker det med ett märke per djur. Använder du annan typ av märke så
sätt i ett märke i vardera örat på djuret.
Utöver gällande rutin för SE-märkning fästs ett rött signalmärke i ena
örat.

Hur gör man om djuren är inköpta?
Djur som inte är födda på din produktionsplats ska alltid vara märkta med
ditt leverantörsnummer. Signalmärke
med ditt leverantörsnummer beställer
du via slaktanmälan. Skriv upp inköpta djurs SE-nummer på transportsedel eller bifoga eget dokument för
inköpta djur.
Hur fyller man i följesedeln?
Följesedel till aktuellt berederi ska vara noggrant ifylld. Absolut nödvändigt är namn och adressuppgifter, leverantörsnummer till HKScan, SEnummer (det som är aktuellt för djuren), antal får- resp lammskinn och
beredningssätt. Kom ihåg att datera och underteckna blanketten. Utan
underskrift är blanketten inte giltig. Det är viktigt att leveransuppgifterna
på följesedeln överensstämmer med hur djuren är märkta. Observera att
du som djurägare måste fylla i och underteckna följesedeln, det kan inte
djurtransportören göra!
Var får man tag i märken och följesedlar och vad kostar det?
Signalmärken för återtag, följesedlar och kostnadsuppgifter kan du beställa i samband med slaktanmälan eller till slaktanmälan@hkscan.com
Vad händer om djuren har sprayfärg i ullen?
Resultatet vid beredning av skinn från djur som har sprayfärg i ullen är
helt på producentens ansvar.
Kan jag själv hämta skinnen?
Det finns möjlighet att hämta skinnen saltade på vissa av slakterierna, ta
kontakt med hudboden på det aktuella slakteriet för att komma överens
om praktiska detaljer. Tyvärr är hämtning i Hörby inte är möjlig p g a att
vid slakt på ISAB i Hörby sänds samtliga skinn direkt till berederi.

