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Nu finns vägledningar för god 
praxis för djurskydd vid slakteri
I EU-förordningen om slakt och avlivning (EG 1099/2009) anges att varje medlemsstat ska ta 
fram vägledningar för ett gott djurskydd i samband med slakt. En arbetsgrupp på SLU har bistått 
Jordbruksverket med att ta fram vägledningar för flera djurslag. Med hjälp av vägledningarna får 
slakterierna nu stöd att leva upp till djurskyddslagstiftningen, och företagen kan använda sig av 
vägledningarna för att kontinuerligt förbättra djurskyddet på slakteriet. Vägledningarna riktar sig 
främst till djurskyddsansvariga och andra personer som ansvarar för framtagande av standardrutiner 
för djurskydd vid slakt. De kan dock även vara av intresse för officiella veterinärer vid slakterier, för 
djurskyddsinspektörer, länsveterinärer och andra med intresse för dessa frågor.

Författare: Johan Olsson, leg veterinär, Bos Taurus Veterinary Consultants AB, Hammerdal.
Johan Lindsjö, leg veterinär, MSc, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa och SLU Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), SLU, Uppsala.
Charlotte Berg, leg veterinär, VMD, Dipl ECAWBM-AWSEL, professor i husdjurens miljö och hälsa, Institutionen för husdjurens miljö och 
hälsa och SLU Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), SLU, Skara.

Vad är vägledningar för god praxis?
All hantering av levande djur (inklusive bedövning och avblod-
ning) på slakterier ska beskrivas i standardrutinerna (figur 1). 
Vägledningarna kan vara till hjälp när företagarna tar fram sådana 
standardrutiner och i övrigt hjälpa dem att uppfylla kraven i 
”avlivningsförordningen” (förordning (EG) nr 1099/2009) samt de 
svenska kompletterande djurskyddsbestämmelserna. Avsikten är 
att företagarna ska få lämplig vägledning om djurskydd och god 
praxis, men också möjlighet att uppnå bästa praxis, det vill säga 
sikta högre än miniminivån.

Det är i avlivningsförordningen som utarbetandet av vägled-
ningar för god praxis regleras. Där anges att ”EUs medlemsstater 
ska främja utarbetandet av och information om vägledningar för 
god praxis för att underlätta genomförandet av denna förordning”. 
Nationella vägledningar för god praxis ska i första hand tas fram 
av företagarnas organisationer, men om branschen underlåter 
att göra detta får istället den behöriga myndigheten (i Sverige 
Jordbruksverket) utarbeta och offentliggöra egna vägledningar 
för god praxis, vilket alltså blev fallet i Sverige. Jordbruksverket 
vände sig till SLU för att få hjälp med att ta fram vägledningar för 
ett flertal djurslag. Det är således Jordbruksverket som har fattat 
beslut om de färdiga vägledningarna, och likaså Jordbruksverket 
som kommer att ansvara för, och uppdatera, innehållet i vägled-
ningarna. De nu färdiga vägledningarna ligger ute på SCAW:s 
webbplats under Nationell Kontaktpunkt Slakt (https://www.
slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djur-
valfard/kontaktpunkter/kontaktpunkt-slakt/) och kommer även 
att läggas upp på Jordbruksverkets webbplats. Vägledningarna 
kommer även att rapporteras till EU-kommissionen för att visa 
att Sverige har uppfyllt kravet på nationella vägledningar enligt 

avlivningsförordningen. De kommer att göras tillgängliga för andra 
medlemsstater och kan på så sätt vara ett stöd och inspiration när 
andra nationella vägledningar tas fram, i den mån andra länder 
inte redan har gjort det. 

Vilka djurslag omfattas?
En arbetsgrupp för vägledningarna bildades vid SLU Institutionen 
för Husdjurens miljö och hälsa och SLU Nationellt centrum för 

Figur 1. Vägledningarna omfattar samtliga moment från ankomst till 
slakteriet fram till dess att djuren är avblodade och konstaterat döda. 
Vägledningarna är djurslagsspecifika. Bilden visar grisar som just 
bedövats med koldioxid.
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djurvälfärd (SCAW) (artikelförfattarna). Arbetsgruppen knöt till 
sig olika referensgrupper för 1) nöt, gris och får/lamm, 2) ren och 
3) slaktkyckling och värphöns. I respektive referensgrupp ingick 
representanter för branschen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket 
och länsstyrelserna. Både den stor- och småskaliga slakten var 
representerade i referensgrupperna, eftersom förutsättningarna 
för både djur och personal kan skilja sig rätt mycket åt i de olika 
slakterikategorierna. I referensgruppen för ren deltog även andra 
forskare från SLU. Under ett antal möten presenterades, bear-
betades och kompletterades materialet så att alla vinklar belystes 
och en slutgiltig text kunde fastställas innan den sändes till 
Jordbruksverket, som hade sista ordet i frågan. Att vägledningarna 
är väl förankrade inom branschen är en förutsättning för att de ska 
komma till användning och till nytta.

Vägledningarnas upplägg
Många av de bestämmelser som finns för djurskydd vid slakt är 
generella och gäller samtliga berörda djurslag, exempelvis kraven 
på att djuren ska skonas från onödigt obehag och lidande när de 
förs till slakt och när de slaktas. Djuren ska i Sverige också alltid 
vara bedövade när avlivningen sker genom avblodning. De ska 
förskonas från all smärta, plåga eller lidande som kan undvikas 
vid tidpunkten för avlivning och därmed sammanhängande 
verksamhet.

”Därmed sammanhängande verksamhet” definieras som 
verksamhet såsom hantering, uppstallning, fixering, och bedöv-
ning av djur som äger rum i samband med och på det ställe där 
de ska avlivas. Detta innebär att de standardrutiner som företaget 
upprättar, samt vägledningarna för god praxis, behöver behandla 
all hantering av djuren från det att de lastas av från transporten till 
dess att de är konstaterat döda. 

I vägledningarna finns ett generellt avsnitt med beskrivning av 
det juridiska ramverket och hur vägledningarna kan användas. Det 
handlar också om rollen som djurskyddsansvarig, samt om kravet 
på kompetensbevis hos alla som arbetar med levande djur. I övrigt 
är innehållet kronologiskt uppdelat i de huvudsakliga processer 
som sker med djuren på slakteriet, nämligen:

1. Ankomst
2. Drivning
3. Uppställning och skötsel
4. Fixering
5. Bedövning
6. Avblodning 
7. Oförutsedda händelser och haveri

Vad gäller höns och kyckling är avsnitten 1–3 (ankomst, drivning, 
uppstallning och skötsel) ersatta med ett avsnitt kallat ”Ankomst 
och skötsel före fixering”, eftersom dessa djurslag vanligen hanteras 
i sina transportmoduler. Det är alltså vägledningar på gång även 
för fjäderfä, och även om fokus då ligger på slaktkycklingar och 
värphöns, torde mycket av materialet kunna vara relevant också 
för andra typer av fjäderfä. 

Förutom de generella kraven på hur djuren ska hanteras, 
beskrivs i vägledningarna olika djurslagsspecifika krav och 
hänvisningar. Det kan exempelvis röra sig om olika uppstallnings-
system, olika krav och god respektive bästa praxis för utfodring av 
djur, hur man kan hantera kravet på mjölkning av höglakterande 

mjölkkor, olika förslag till den djurskyddsansvariges dokumenta-
tion av avvikelser, och så vidare.

God praxis och bästa praxis
Exempelvis bedövningsmetoderna skiljer sig också åt mellan djurs-
lagen, och bedövningsavsnitten i vägledningarna är välutvecklade 
med både förklaringar till lagkraven, god praxis och bästa praxis. Ett 
utdrag ur vägledningarna gällande nötkreatur finns i figur 2.

Kunskapsinhämtning till vägledningarna
Innehållet i vägledningarna har kommit till genom att sammanställa 
den aktuella lagstiftning som är relevant för hantering av djur på 
slakteri, samt genom att sammanställa annan litteratur och kunskap, 
till exempel olika yttranden från myndigheter och forskare, och från 
utbildningsmaterialet Djurvälfärd i samband med slakt och annan 
avlivning (DISA).

Figur 2. Utdrag ur Vägledning för god praxis gällande djurskydd och 
standardrutiner vid slakterier som slaktar nötkreatur. Detta exemplifierar 
hur vägledningarna är utformade. Relevanta hänvisningar till lagstift-
ningens krav eller referensmaterial framgår i den vänstra kolumnen. I 
högra kolumnen återfinns lagstiftningens krav, ”god praxis” eller råd 
kring bästa praxis. Det som står i kursiverad text under ”god praxis” 
utgör tolkningar av vad företagaren bör fastställa i sina standardrutiner 
för att leva upp till lagstiftningens krav. I kursiverad text presenteras 
och tydliggörs även råd för att ytterligare förbättra djurvälfärden (bästa 
praxis) som är utöver lagstiftningens krav.
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- Den personal som arbetar med bedövning, länkning och avblodning 
bedömer eventuella tecken på medvetande hos samtliga djur; direkt 
efter bedövning, före och under länkning, samt direkt före och under 
avblodning. 

- Direkt efter bedövning kontrolleras att bedövningen är tillräcklig 
genom kontrollera att: 

o Djuret faller, inga försök på att resa sig 
o Rättningsreflex är frånvarande (djuret försöker inte räta upp 

sin position) 
o Ingen vokalisering sker (djuret ger inte ifrån sig ljud) 
o Inga rytmiska andningsrörelser sker 

- Direkt före och under länkning kontrolleras att bedövningen 
fortfarande är tillräcklig genom att kontrollera att: 

o Rättningsreflex är frånvarande 
o Ingen vokalisering sker 
o Inga rytmiska andningsrörelser sker 
o Ögonreflex är frånvarande 
o Djurets ögon är öppna och blicken är riktad framåt 

- Direkt före och under avblodning kontrolleras att bedövningen 
fortfarande är tillräcklig genom att kontrollera att: 

o Rättningsreflex är frånvarande 
o Ingen vokalisering sker 
o Inga rytmiska andningsrörelser sker 
o Ögonreflex är frånvarande 
o Djurets ögon är öppna och blicken är riktad framåt 

- I standardrutinen beskrivs hur länkning och upphängning ska gå till. 
 

Art. 5 i förordning (EG) nr 
1099/2009 
 
Art. 9 i förordning (EG) nr 
1099/2009 
 
Standardrutiner nöt, 
EUWelNet, SCAW. 
 
Art. 17 i (EG) nr 1099/2009 

Ombedövning. 
Den person som ansvarar för bedövningen vidtar omedelbart lämpliga åtgärder 
om kontrollerna av bedövningen visar att ett djur inte är tillräckligt bedövat. 
 
Lämplig reservutrustning finns omedelbart tillgänglig på plats där djur 
bedövas. Reservutrustningen används om bedövningsutrustning som 
ursprungligen skulle användas inte fungerar. Reservmetoden kan skilja sig från 
den metod som först användes. 
 
God praxis:  
Av ovanstående följer att det i standardrutinerna framgår: 

- Om ett djur visar något av de tecken på otillräcklig bedövning som 
nämns ovan (under centrala parametrar för effektiv bedövning), 
bedövas djuret omedelbart om. 

- Reservutrustning finns tillgänglig för omedelbar användning. Beskriv 
var vapnet förvaras. Det ska också framgå vilken typ av ammunition 
vapnet ska vara laddat med. 

- Omskjutning sker inte i samma hål. Omskjutning sker 1-2cm vid sidan 
av det ursprungliga skotthålet, så vida det första skottet inte var helt 
felplacerat. 

- Efter omskjutning kontrolleras bedövningens effekt återigen: 
o Rättningsreflex är frånvarande 
o Ingen vokalisering sker 
o Inga rytmiska andningsrörelser sker 
o Ögonreflex är frånvarande 
o Djurets ögon är öppna och blicken är riktad framåt 

- Den bultpistol och de patroner som resulterande i den bristfälliga 
bedövningen kontrolleras för att klargöra om bultpistolen är i behov 
av skötsel och underhåll innan den används igen. Om inget tredje 

Godkänd 2021-10-01 av Maria Ekengard
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reservvapen finns omedelbart tillgängligt, stoppas slakten till dess 
den ordinarie bultpistolens funktion är säkerställd. 
 
Bästa praxis kring den djurskyddsansvariges ansvar: 

- Den djurskyddsansvarige gör med en fastställd frekvens kontroller av 
att standardrutinerna för bedövning följs av personalen.  

- Antalet av personalen rapporterade omskjutningar kan verifieras 
genom att undersöka skallarna för förekomst av fler än ett skotthål.  

- Den som är djurskyddsansvarig på slakteriet dokumenterar lämpligen 
varje tillfälle där omskjutning skett. Tidpunkt, trolig orsak till felet, 
samt korrigerande åtgärd framgår i dokumentationen. 

- Antalet otillräckligt bedövade djur som inte upptäcks av personalen 
dokumenteras. 

- Personal med bristfällig förmåga och/eller som ej genomför 
tillfredsställande kontroll av bedövningskvaliteten entledigas från sitt 
uppdrag. 

- Ovanstående punkter används som underlag för slakteriets 
systematiska arbete med kontinuerlig förbättring av djurvälfärden. 

- Vid normalslakt alterneras lämpligen användningen av ordinarie 
vapen och reservvapen för att minska risken för funktionsfel. 

 
Mindre slakterier som inte omfattas av kraven på djurskyddsansvarig, kan 
lämpligen genomföra ovanstående egenkontroll genom att en person med 
kompetensbevis kontrollerar en annan person med kompetensbevis, om så är 
möjligt. 
 

Bilaga III 3.1 i förordning 
(EG) nr 1099/2009 

Om samma person ansvarar för bedövning, fixering, upphängning och 
avblodning av djuren ska samtliga av dessa moment utföras på ett djur innan 
de utförs på ett annat djur. 
 

Art. 9 i förordning (EG) nr 
1099/2009 
 
4 kap 9 § SJVFS 2019:8 
Saknr L22 
 
7 kap 6 § SJVFS 2019:8 
Saknr L22 

Ordinarie utrustning som används vid bedövning och avlivning underhålls 
regelbundet och besiktas varje dag slakt sker. Den personal som ansvarar för 
detta har särskilt utbildats för denna uppgift.  
 
Underhållsåtgärder journalförs. 
 
Skjutvapnets skötsel innefattar rengöring, smörjning och kontroll av eventuella 
packningar varje dag det används. 
 
Ammunition förvaras torrt. 
 
God praxis:  
I standardrutinerna bör framgå:  

- att underhåll och kontroll av utrustningen sker i enlighet med 
tillverkarens anvisningar och  

- att den personal som utför kontroll och underhåll ska ha särskilt 
utbildats för denna uppgift.  

 
Tillverkarens anvisningar ska finnas tillgängliga (på papper eller digitalt). 
 
Att regelbundet underhåll enligt tillverkarens anvisningar har skett, 
journalförs på enklaste vis genom att bocka av i en datumlista/kalender. 
 
Besiktning av ordinarie vapen ska alltså göras varje slaktdag, men behöver 
enligt lagstiftningen inte journalföras. Däremot ska underhållsåtgärder 
journalföras. Det är ett krav enligt Art. 9.1 förordning (EG) nr 1099/2009 att 

Godkänd 2021-10-01 av Maria Ekengard
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Ankomst

•Kompetensbevis
•Systematisk 
bedömning av 
djuren

•Avlastning utan 
fördröjning

•Avlivning av sjuka 
och skadade djur

•Reservutrustning för 
bedövning och 
avlivning vid 
ankomst

•Underhåll av 
reservutrustning

Drivning

•Kompetensbevis
•Djuren hanteras 
lugnt, användning 
av hjälpmedel

•Gruppstorlek vid 
drivning

•Djuren skyddas från 
att falla och halka

•Djur lämnas ej i 
drivgångar vid 
avbrott i slakten

Uppstallning och 
skötsel

•Kompetensbevis
•Djuren hanteras 
lugnt

•Djuren garanteras 
fysiskt 
välbefinnande, hålls 
rena och skyddas 
från att falla eller 
halka

•Ständig tillgång på 
dricksvatten

•Utfodring om tid för 
transport och 
uppstallning >12h

•Tillsyn minst 
morgon och kväll

•Djur  slaktas utan 
onödigt dröjsmål 
(maxlängd 
uppstallning)

•Avlivning av sjuka 
och skadade djur i 
hägn

•Tillgång till 
reservutrustning för 
bedövning och 
avblodning

•Underhåll av 
reservutrustning

Fixering

•Kompetensbevis
•Rörelsefrihet 
begränsas för rätt 
placering av skott

•Hur fixering går till

Bedövning

•Kompetensbevis
•Placering av skott
•Parametrar för 
bedömning av 
tillräcklig bedövning

•Ombedövning. 
Åtgärder vid ej 
tillräcklig bedövning

•Utrustning och 
reservutrustning

•Underhåll av 
utrustning och 
dokumentation

•Längsta intervall 
mellan bedövning 
och avblodning

Avblodning

•Kompetensbevis
•Längsta intervall 
mellan bedövning 
och avblodning

•Djur avlivas så snart 
som möjligt efter 
bedövning

•Kontroll av att 
bedövning fortsatt 
är tillräcklig

•Länkning och 
upphängning

•Utförandet av 
avblodningen

•Parametrar för 
bedömning av att 
djuret är dött

Oförutsedda 
händelser och haveri

•Standardrutinerna 
tar hänsyn till 
tekniska fel, t.ex. 
strömavbrott eller 
andra 
omständigheter som 
stoppar eller 
fördröjer 
slaktarbete, eller på 
annat sätt påverkar 
djurskyddet 
negativt.

•Plan för att åtgärda 
tekniska fel.

Figur 3. Figuren är hämtad från bilaga till vägledningarna, i detta fall rörande däggdjur. I denna bilaga beskrivs vad företaget lämpligen bör ta 
upp i sina standardrutiner i de respektive processer som djuret går igenom från ankomst till slakteriet till konstaterad död. 

Lagstiftningen utgörs av:
• Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid 

tidpunkten för avlivning
• Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under 

transport och därmed sammanhängande förfaranden
• Rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av 

särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.
• Djurskyddslag (2018:1192)
• Djurskyddsförordning (2019:66)
• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2020:22) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22
• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS

2019:23) om 
• Fjäderfähållning inom lantbruket m.m., saknr L111.

I tillägg till en sammanställning av lagstiftningen finns även 
en beskrivning av hur företagarna kan göra för att leva upp till 
lagstiftningens krav (god praxis), samt vad de kan göra för att 
ytterligare förbättra djurskyddet (bästa praxis). 

Materialet som ligger till grund för beskrivningar  
av god praxis och bästa praxis är bland annat:
• Det öppna webbaserade utbildningsmaterialet Djurvälfärd i 

samband med slakt och annan avlivning (DISA) (http://disa.slu.se/sv/)
• Yttranden från SLU Nationellt center för djurvälfärd (SCAW) 

och från Jordbruksverket
• Skrivelser och information från Europeiska kommissionen och 

Jordbruksverket 
• Vetenskapliga rapporter från Världsorganisationen för djurhälsa 

(OIE), Europeiska kommissionen och Europeiska livsmedels- 
säkerhetsmyndigheten (EFSA).

Exempel på standardrutiner
Till vägledningarna för respektive djurslag finns också bifogat 
några exempel på hur standardrutiner kan utformas. 

Standardrutiner är, som ovan nämnts, en uppsättning skriftliga 
anvisningar som syftar till att en särskild funktion eller standard 
utförs enhetligt och i enlighet med lagstiftningen, i detta fall 
rörande djurskydd på ett enskilt slakteri. Standardrutiner är ett 
verktyg för att förebygga onödigt lidande hos djuren.

De exempel på standardrutiner som finns i bilagorna till 
vägledningarna ska inte ses som heltäckande eller på förhand 
godkända av de behöriga myndigheterna. Däremot är exemplen 
utformade på varierande vis, vilket förhoppningsvis kan tjäna 
som inspiration. Företaget anpassar sina standardrutiner efter vad 
som framgår i vägledningen och efter de specifika förhållanden 
som råder på anläggningen.

Eftersom företaget alltid ska anpassa standardrutinerna efter 
de lokala förutsättningarna, innebär detta även att detaljerings- 
graden kan variera, beroende på slakteriets storlek, antal 
inblandade anställda, hur komplexa processerna är och så vidare. 
Oavsett vilket, så behöver alla processer som berör de levande 
djuren beskrivas. Standardrutinerna ska sedan finnas tillgängliga 
för personalen, på de språk som behövs för att alla som arbetar 
med levande djur på det aktuella slakteriet ska kunna förstå dem.

I första bilagan till vägledningarna finns också en lista över 
vilka moment som bör finnas med i standardrutinerna vid de 
respektive steg som de levande djuren passerar (figur 3).
 
Användbarhet och förhoppningar
Syftet med kravet på nationella vägledningar för god praxis vid 
slakt är att förbättra djurvälfärden och minska riskerna för onödigt 
lidande. Förhoppningen är att dessa vägledningar ska hjälpa 
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Figur 4. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta för att förbättra djurvälfär-
den; det är detta som avses med begreppet ”bästa praxis”. Att planera 
för att följa bästa praxis i förfarandena med de levande djuren, samt 
beskriva det som ska göras med djuren i standardrutinerna, är en del av 
den processen. Bilden visar nötkreatur uppstallade i endjursboxar.
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företagen att leva upp till de krav som lagstiftningen ställer, och 
som den offentliga kontrollen följer upp. Vägledningarna riktar 
sig inte primärt åt de som utför den offentliga kontrollen. Dock 
är förhoppningen att myndigheterna vid behov kan använda väg-
ledningarna som underlag till företagarna och att myndigheterna 
därigenom lättare ska kunna uppfylla sin roll att stötta företagen 
i deras arbete med att leva upp till lagstiftningen. 

Vägledningarna beskriver, fogar samman och förklarar de 
lagtexter som för många kan vara både oöverskådliga att hitta 
rätt i och svårförståeliga för den som inte är hemtam med juridiska 
texter. Dokumenten är inte skrivna i syfte att företagaren ska 
läsa igenom dem från pärm till pärm – de är inte skönlitterära 
till sin natur. De är i stället avsedda att kunna användas som 
uppslagsverk när arbete görs för att antingen ta fram helt nya 
standardrutiner eller vid uppdatering av befintliga i det kontinu-
erliga arbetet med att utveckla djurskyddet.

I beaktandesatserna till avlivningsförordningen står att var och 
en som är inblandad i avlivning av djur bör vidta nödvändiga 
åtgärder för att undvika att djuren utsätts för smärta, samt för 
att minimera plåga och lidande, med hänsyn till bästa praxis på 
området. Även den som använder tillåtna metoder, men utan 
att nyttja senaste möjliga tekniken och kunskapen, kan genom 
vårdslöshet (eller med avsikt) orsaka djuren smärta, plåga eller 
lidande, som kunde ha undvikits.

Det är därför viktigt att kontinuerligt arbeta för att förbättra 
djurvälfärden; det är detta som avses med begreppet ”bästa 
praxis” (figur 4). Att planera för att följa bästa praxis i förfarandena 
med de levande djuren, samt beskriva det som ska göras med 
djuren i standardrutinerna, är en del av den processen. Förhopp-
ningen är att vägledningarna med sina beskrivningar av bästa 
praxis ska hjälpa företagen med detta.

En annan viktig del i det som vägledningarna syftar till är 
att förstärka transparensen kring hantering av djur gentemot 
konsumenten. Vägledningarnas bidrag är att hjälpa företagen att 
upprätta ett system med beskrivningar av hur djuren hanteras 
(standardrutinerna) och hur företagens interna kontroll av 

efterlevnaden av djurskyddsbestämmelserna kan förbättras.
Tack till samtliga medverkande i de referensgrupper vars 

insatser varit ovärderliga i framtagandet av de nationella 
vägledningarna för god praxis vid slakt. •

VETERINÄRKLINIK TILL SALU
Väl etablerad Veterinärpraktik med god lönsamhet och ytterligare potential. Kliniken 
är väl rustad och utför medicinska utredningar, röntgen, en del operationer m.m. 
Verkar på en stabil marknad där bolaget jobbar kundnära och har ett mycket gott namn. 
Bolaget är etablerat i övre Norrland.
För mer info, välkommen att kontakta:
 Länia Norrbotten-Västerbotten – 070-347 56 78 –  stefan.bohm@lania.se


