
Ojdå, blev det så?!

Slaktskador, surskador, 

berednings-skador m.m



Våra arbetsrutiner
• Eventuell renskärning och granskning av skinnen

• Inmärkning (stansning)

• Sortering på olika beredningsalternativ och registrering i vårt system

• Vid grova skador, dålig saltning eller liknande kontaktar vi kunden 

• Följesedeln fylls i och eventuella anmärkningar noteras

• Ordererkännande med beräknad lev.tid och noteringar gjorda på 
följesedeln skickas till kund ca 3-4 veckor efter att skinnen är 
genomgångna.



Avtagningen av skinnet

Olika avdragningstekniker på slakterierna ger 
olika form på skinnen – även efter beredning

T.ex.

• Visby – korta och breda. Avknådning i vagga - liggande

• Linköping – långa och smala. Avdragning med maskin – hängande

• Hemslakt – mycket vanligt med flåskador och fettrester. (kan ibland se 
ut precis hur som helst)



Riktigt uselt avtaget skinn
(faktiskt från ett ”slakteri”)

Riktigt snyggt avtaget skinn



Saltningen
• Det är viktigt att saltningen görs så fort skinnet svalnat eftersom förruttnelse-

processen påbörjas i skinnet så fort det är avtaget från kroppen. För sen saltning

gör att skinnet surnar.

• Använd absolut inte vägsalt eftersom det innehåller kemikalier som löser upp lädret

• Använd helst nytt salt eftersom det konserverar lädret snabbare än salt som använts  

tidigare. Gammalt salt kan också innehålla bakterier som gör att lädret surnar.

• Skinnen måste ligga minst 10-14 dagar i salt innan de levereras in till oss

• Ett välsaltat och svalt förvarat skinn kan ligga länge (ca 6 mån.) utan att bli förstört



Invikta partier som inte blivit 
saltade leder till surskador



Även tjocka lager med fettrester 
som hindrar saltet från att tränga 

ner i lädret leder till surskador



När man förvarar skinnen hemma under den varmare delen av året är det viktigt att 
man gör det så svalt som möjligt. Använd enbart nytt salt eftersom begagnat salt kan
innehålla bakterier som fortsätter att utvecklas under förvaringen. Bakteriangripna

skinn är röda/rosa på lädersidan och risken för att ullen släpper när skinnet tas i arbete 
är mycket stor. 



Surskadorna yttrar sig som kala 
fläckar med glatt läder. 



Olika typer av slaktskador 

Reva vid framben



Olika typer av slaktskador 

Stor reva vid nacken



Olika typer av slaktskador 

Stor reva i sidan – del fattas



Olika typer av slaktskador 

Hårt skuren ljumske



Olika typer av slaktskador 

Hårt skuren ljumske – sett från ullsidan



Vid fläskningen av skinnen så trycker en gummivals skinnet mot en kniv som 
avlägsnar fett-, köttrester och hinnor från lädret. Har skinnet då någon av 
dessa skador från slakten kan dessa förvärras i den här delen av processen.



Olika typer av slaktskador 

Mycket flåhål & knivmärken 

Mindre flåhål lagas i 
samband med beredningen 
men som i fallet här bredvid 
går det inte att laga det 
eftersom hålet är för stort 
och runt.

Knivmärken innebär ett 
generellt försvagat läder och 
det finns alltid risk att 
skinnet brister i samband 
med beredningen på just 
dessa ställen i samband med 
fläskning och sträckning av 
skinnet



Olika typer av slaktskador 

Långsmal nacke / ”normalt” skinn



Vad är spindellull? 
Hur påverkar den skinnet?

• Spindelullen – en rest från det som tidigare varit bottenull? 

(enligt en teori från Allan Waller som studerat ull från  gotlandsfåret från                           
förr  och jämfört med dagens uppfödning)

• Det engelska ordet för det är ”Binders” vilket är en bra förklaring till vad 
det är. Den binder nämligen ihop lockstaplarna.

• Förekommer i princip i alla besättningar – dock olika mycket

• Orsakar problem vid beredningen eftersom den tovar ihop ullen och det 
kan då leda till att skinnen blir skadade i den vidare processen som tex vid 
fläskning, sträckning eller kardning.

• Mycket av spindelullen försvinner i samband med kardningen och 
klippningen av skinnet

• Mattar glansen i skinnen



Skinn med mycket spindelull Skinn med mindre spindelull



Skinn som är fulla med ”mat” i ullen är extremt svåra att bereda med ett 
bra resultat om det över huvud taget går. Efter surskadade skinn är detta 
den vanligaste orsaken till att skinn kasseras redan på råskinnslagret. 
Undvik därför att utfodra så att maten hamnar i pälsen på djuren. 



Alla päls & plädskinn klipps redan i rått tillstånd. I våtklipp-maskinen skärs 
ullen av med en bandkniv och sitter det då mycket tovor, kardborrar, grenar 

eller i värsta fall TAGGTRÅD i skinnet kan det skadas i den här 
klippningen. Tjocka fettrester på lädersidan kan leda till att skinnet blir 

ojämnt klippt - klippskada



Med förhoppning om att ni kommer att förstå 
våra noteringar och anmärkningar  bättre 

framöver

Stort TACK


	Ojdå, blev det så?!
	Våra arbetsrutiner
	Avtagningen av skinnet
	Bildnummer 4
	Saltningen
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Olika typer av slaktskador 
	Olika typer av slaktskador 
	Olika typer av slaktskador 
	Olika typer av slaktskador 
	Olika typer av slaktskador 
	Bildnummer 15
	Olika typer av slaktskador 
	Olika typer av slaktskador 
	Vad är spindellull? �Hur påverkar den skinnet?
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22

