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RRegelverken är för krångliga och avgifterna för höga, det är nog de fl esta småskaliga slaktare i Norden överrens om. Nu leder Eldrimner projektet ”Slaughtering at farm in Nordic Countries” med deltagare från Finland, Norge, Island och Sverige som satsar på att underlätta för nordiska småskaliga slakterier.
Allt började i juni 2006 när Eldrimner var värd för en nordisk workshop om små-skalig slakt. Under två dagar diskuterade 20 företagare, myndighetspersoner och andra intressenter från Norge, Sverige och Finland svårigheter och möjligheter för de som har eller vill starta upp små-skaliga slakterier i Norden. De två ämnen som deltagarna tyckte var viktigast att utveckla var levandedjursbesiktningen och hanteringen av slaktavfall. 
Hur tolkas reglerna?För att kunna arbeta vidare med funde-ringarna från 2006 har Eldrimner sökt och fått pengar från Nordiska innova-tionscentret i Oslo för ett projekt tillsam-mans med Norge, Finland och Island. Projektet heter ”Slaughtering at farm in Nordic Countries” och sträcker sig över tre år. En av de frågor som projektet ska behandla till att börja med är hur regler runt slaktning tolkas och tillämpas i de fyra länderna. Alla EU-länder har samma EU-förordningar att följa, men ändå ser verkligheten för de småskaliga slaktarna väldigt olika ut. I Centraleuropa gör de fl esta djurägare levandedjursbesikt-ningen själva. I Sverige har veterinärkost-naderna för besiktningen varit en av de utgifter som gjort att många småskaliga slaktare haft svårt att klara sig. Projektets 

första seminarium går av stapeln i Åbo i januari 2008 och kom-mer att ha deltagare från de fyra deltagarländerna från i stort sett samma instanser som seminariet i 2006. Det huvudsakliga syftet med seminariet är att planera projektets verksamhet och specifi ka mål un-der återstående tid. 
Har du funderingar runt hur levan-dedjursbesiktning eller slaktavfalls-hantering ska kunna underlättas för småskaliga slakterier är du mycket välkommen att höra av dig till Eldrimners slakt- och charkan-svariga Linda Wirén!       

PROJEKTET SOM SKA GE

fler småskaliga slakterier i Norden

Tre (av många!) skäl till fler små-

skaliga, gårdsnära slakterier:

» Fler lantbrukare med djur får möjlighet att själva slakta och förädla sina råvaror och på så sätt kunna bo kvar på landsbygden.
» Färre djur utsätts för långa, stressande transporter och fl er människor får tillgång till lokalproducerad mat.
» En gammal tradition av slakt och chark kommer att få ett uppsving, Sverige kom-mer att få fl er producenter av högkvalitativt kött och en större mångfald av spännande, läckra, lokalproducerade charkprodukter!

Österrike har runt åtta miljoner invå-nare – Sverige cirka nio. Men Österrike har över 5000 småskaliga slakterier mot våra 30 – trots att vi har samma EU-regler att gå efter. Varför är det så, och vad kan vi göra åt det?

Eldrimners hemsida står under stän-dig förändring genom att utvecklas och förnyas. Just nu arbetar vi med att utveckla hemsidan gällande bran-scherna Bröd, Bär & Grönsaker och Chark. Under dessa kategorier kan du nu hitta branschspecifi k information så som: artiklar, länkar, fi lmer, seminarier, rådgivare, utrustningslänkar – många frågar efter utrustningstips – samt in-formation om respektive branschråd. Allt för att Du som producent ska fi nna just den information som Du söker.
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