Småskaliga slaktveckor
26 april – 5 maj

Går du i tankar på att starta ett eget slakteri?
Är du intresserad av att få både inspiration och överblick om vad som krävs?
Eller söker du bollplank och rådgivning i ett konkret projekt?
Då är dessa småskaliga slaktveckor något för dig!

Ämnena rör i första hand frågor gällande byggnation, hygien och djurvälfärd vid slakt av tamboskap men även
kaninslakt och fjäderfäslakt finns med. På en av dagarna kan du även lära dig hur en förstudie görs och vilka frågor
som bör vara besvarade innan du sätter spaden i jorden.
Kursen är fördelad på sex tillfällen inom två veckor. Du anmäler dig på eldrimner.com via de separata
kursannonserna till en eller flera delkurser, eller till alla delkurser samtidigt och då till rabatterat paketpris.

DATUM
26 april

8:30-12:30

STARTA ETT SMÅSKALIGT SLAKTERI FÖR TAMBOSKAP

Del 1: Bygg

27 april

8:30-12:30

STARTA ETT SMÅSKALIGT SLAKTERI FÖR TAMBOSKAP

Del 2: Hygien

28 april

8:30-12:30

STARTA ETT SMÅSKALIGT SLAKTERI FÖR TAMBOSKAP

Del 3: Djurvälfärd

3 maj

8:00-16:00

STARTA ETT SMÅSKALIGT SLAKTERI FÖR TAMBOSKAP

Del 4: Hur görs en förstudie?

4 maj

8:30-12:30

STARTA ETT KANINSLAKTERI

5 maj

8:30-11:30

STARTA ETT FJÄDERFÄSLAKTERI

Plus information om en senare
”real case”- specialkurs.

PLATS Digitalt, realtid, zoomlänkar skickas ut vecka 16
SISTA ANMÄLNINGSDAG 13 april
KURSANSVARIG Katrin Schiffer, branschansvarig gårdsslakt & chark - katrin@eldrimner.com - 010-384 71 26

MISSA INTE! Den 25–26 augusti ordnar vi också en specialkurs om lammslakt
på Lindås Lamm i Värmland. Läs mer om kursen på eldrimner.com.

STARTA ETT SMÅSKALIGT
SLAKTERI FÖR TAMBOSKAP

STARTA ETT SMÅSKALIGT
SLAKTERI FÖR TAMBOSKAP

Del 1: Bygg

Del 2: Hygien

26 april 8:30-12:30

27 april 8:30-12:30

KURSBESKRIVNING:

KURSBESKRIVNING:

Kursen riktar sig till dig som funderar på att starta ett
småskaligt slakteri för tamboskap, oavsett om du tänker slakta
enbart gårdens egna djur eller om du planerar att legoslakta åt
andra.

Kursen riktar sig i första hand till dig som funderar på att starta
ett småskaligt slakteri för tamboskap, oavsett om du planerar
att slakta enbart gårdens egna djur eller om du planerar att
legoslakta åt andra. Men även du som vill fräscha upp dina
kunskaper är förstås välkommen. Denna halvdag fokuserar på
det viktiga ämnet hygien.

Denna halvdag presenteras de viktigaste parametrarna
gällande slakteribyggnation, från planeringen till
godkännandet, från generella principer till en del detaljer.
Hur kommer du från tanke till verklighet? De olika stegen i
processen gås igenom under kursen.

Hur lyckas jag uppnå en bra slakthygien? Vilka regler gäller?
Vad kontrolleras och av vem? Hur fungerar provtagningen? Hur
axlar jag det stora egna ansvaret?

Kursläraren är förre detta senior veterinärinspektör
vid Livsmedelsverket Anders Åkerberg, veterinär med
specialistkompetens i livsmedelshygien. Anders har sett alla
steg i livsmedelskedjan under sina anställningar de senaste
40 åren: primärproduktionen (foderframställning, mjölk-/
köttproduktion), slakterier, styck- och charkanläggningar
och restaurangverksamhet. Godkännandeprövning av ett
stort antal småskaliga slakterier har periodvis varit en stor
del av hans arbete och bygg- och materialfrågor har också
aktualiserats när han byggt hus i egen regi. Anders har för
Livsmedelverkets räkning deltagit på många av Eldrimners
arrangemang så som Saerimner och studieresa inom slakt
och chark till Tyskland, Sydtyrol och Schweiz. Under sin tid
på Livsmedelsverket har Anders alltid engagerat sig för bättre
kommunikation mellan verket och småföretagarna och även
initierat en charkutbildning på Eldrimner för en grupp av
Livsmedelsverkets inspektörer.

Dagen delas i tre avsnitt och vi skiftar från ett mer övergripande
perspektiv vidare till konkreta praktiska tips, både från
kontrollmyndighetens synvinkel och från en erfaren slaktare.
Vi börjar kursen med ett inlägg om branschriktlinjerna.
Branschriktlinjerna brukar tas fram av branschen själv och
granskas av Livsmedelsverket. De är till för att underlätta för
berörda företagare att uppnå kraven i livsmedelslagstiftningen.
Den första upplagan av branschriktlinjerna för småskalig
slakt och styckning av storboskap, gris och lamm gavs ut
2009 men uppdateras nu för att säkerställa att informationen
stämmer överens med gällande lagstiftning. Projektledare
för uppdateringen är Cecilia Lindahl, husdjursagronom
och senior forskare på avdelningen Jordbruk och livsmedel
vid forskningsinstitutet RISE. Under kursen kommer Cecilia
presentera branschriktlinjerna för småskaligt slakt och
övergripande vad de omfattar gällande hygien. Du kommer
även få insyn i det pågående uppdateringsarbetet.

Under dagen kommer även projektet med att uppdatera boken
Att bygga för småskalig slakt och förädling – en idéhandbok att
presenteras. Den tidigare upplagan har varit ett viktigt verktyg
för många som byggt ett slakteri de senaste åren. Boken som
har några år på nacken uppdateras nu och arbetas om till en
ny utgåva. Den nya handboken syftar till att underlätta för
producenter och verksamhetsutövare som vill bygga upp och
utveckla en mindre slakteriverksamhet på en lokal marknad.
Ledare för projektet är Cecilia Hagberg på avdelningen
Jordbruk och livsmedel vid forskningsinstitutet RISE. Cecilia
har en MSc i Teknologi och har själv jobbat i byggbranschen i
många år.

Efteråt pratar Anders Åkerberg om slakthygien från
kontrollmyndighetens perspektiv. Anders är förre detta senior
veterinärinspektör vid Livsmedelsverket och veterinär med
specialistkompetens i livsmedelshygien (för mera information
om Anders se delkurs om ämnet bygg). Han belyser under
kursen vad det finns för känsliga moment i slaktprocessen för
att få fram en bra slutprodukt. Vilka krav är det som ställs i
lagstiftningen? Hur kontrolleras dessa av Livsmedelsverket?
Hur går provtagningen till?
I det sista avsnittet lyssnar vi på ett inlägg från praktiken.
Günther Samuelsson från jordbruksföretaget Lilla Spännefalla
vid Tibro, mest känd kanske för sina prisbelönta charkuterier,
berättar om hur han lyckas med att uppnå en bra slakthygien
i sitt slakteri. Exemplet Günther går igenom är hur han gör när
det slaktas nöt. Det kommer finnas utrymme för frågor efteråt
också. Vill du läsa mera om verksamheten på Lilla Spännefalla
titta gärna på lillaspannefalla.se.
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Del 3: Djurvälfärd

Del 4: Hur görs en förstudie?

28 april 8:30-12:30

3 maj 8:00-16:00

KURSBESKRIVNING:

KURSBESKRIVNING:

Kursen riktar sig till dig som funderar på att starta ett
småskaligt slakteri för tamboskap, oavsett om du tänker slakta
enbart gårdens egna djur eller om du planerar att legoslakta åt
andra.

Kursen riktar sig till dig som funderar på att starta ett
småskaligt slakteri för tamboskap som inkluderar legoslakt,
styck och chark och som möjligen också ska fungera som
vilthanteringsanläggning och/eller för renslakt.

Denna halvdag ägnas åt det ämne som många har med sig
som största drivkraft till att starta ett eget slakteri: djurvälfärd.
Här kan småföretag verkligen göra skillnad mot storskaliga
slakterier och till exempel hantera djuren i ett lugnare tempo
som helt anpassas till individens behov.

Att resa själva slakteriet är endast en del av jobbet. Du behöver
också bestämma dig för på vilken kvalitetsnivå du vill arbeta,
hur du gör en HAACP, hur verksamheten ska kommuniceras
med allmänheten, hur du försörjer verksamheten med
kompetens och inte minst hur försäljningen ska ske. Förutom
detta tillkommer frågor kring finansiering, driftsform,
hygienregler och en hel del annat.

Dagen börjar med att Helena Westin och Per Jonsson från
Vänna Gårdsskött, Timrå, presenterar sitt gårdsslakteri från
djurvälfärdens perspektiv. Helena och Per är veterinärer och
att slakten måste ske så skonsamt och lugnt för djuren som
möjligt är en självklarhet för båda. Helena och Per kommer
även gå in på slakteriets så kallade SOP:ar, standard operation
procedures, som är obligatoriska att ha för varje slakteri och
som individuellt för varje djurslag beskriver hur hög djurvälfärd
säkerställs innan och under slakten.

Kursdagen ägnas därför åt att gå igenom grunderna om hur du
behöver tänka när du gör en förstudie till ditt slakteriprojekt.
Vilka frågor bör vara besvarade innan du sätter spaden i
jorden? Fokuset kommer ligga på trösklarna i byggprocessen
och på försäljningen.
Kursläraren är Thorsten Laxvik som bland annat byggt upp
Rafnaslakt i Ångermanland och som är författare av Rött kött på
rätt sätt, en bok om ekologisk extensiv köttproduktion.

Alla som hanterar slaktdjur behöver enligt EU:s
djurskyddsslaktförordning ha ett kompetensbevis för det.
I Sverige utfärdas kompetensbeviset av Jordbruksverket.
För att kunna söka kompetensbevis måste du först gå
en förberedande utbildning om slakt och avlivning och
få ett kursintyg. Utbildningen måste vara godkänd av
Jordbruksverket. En godkänd utbildare är SLU Meny, som
ger webbaserad utbildning. Utbildningsmaterialet som
används heter DISA (djuromsorg i samband med slakt
och annan avlivning) och har tagits fram inom Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU. Maria Lingaas, utbildningsledare
på SLU Meny, kommer presentera DISA-materialet och även
förklara hur kursupplägget ser ut och hur och provet kan gå till.

Thorsten informerar dessutom om en kommande specialkurs
med den unika möjligheten att kunna följa ett ”real case”
slakteribygge utanför Östersund från planeringen till
godkännandet, plus att samtidigt få handledning för det egna
slakteriprojektet. Deltagarnas uppgift under denna kommande
kurs som sträcker sig över flera heldagar under 1,5 års tid är
att genomföra en förstudie för sitt eget projekt. Deltagarna har
under kurstiden tillgång till kursledarna för konsultationer. Max
6 projekt av deltagare kommer rymmas i kursen.

Avslutningsvis kommer Katrin Schiffer, branschansvarig för
gårdsslakt och chark på Eldrimner, rapportera om det senaste
runt slakt på härkomstgården. Vad menas med detta? Vad är
det som händer inom relaterad EU-lagstiftning? Får vi hoppas
på att kunna använda den så kallade kulgevärsmetoden
i Sverige framöver, en helt stressfri slaktmetod för annars
svårhanterliga nöt?
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STARTA ETT FJÄDERFÄSLAKTERI

4 maj 8:30-12:30

5 maj 8:30-11:30

KURSBESKRIVNING:

KURSBESKRIVNING:

Kursen riktar sig till dig som funderar på att starta ett eget
kaninslakteri för senare försäljning av köttet. I väntan på ett
fysiskt kurstillfälle så fort som Corona-situationen tillåter
smygstartar vi med denna digitala halvdag för att lära känna
de viktigaste parametrarna avseende uppstarten av ett
kaninslakteri. Vilka regler och krav är det som gäller? Hur
bygger du bäst? Hur sköts hygienen? Gällande djurvälfärd, hur
lyckas du med stressfri kaninslakt? Styckning, förpackning?
Hur ska du tänka runt försäljning och marknadsföring?

Detta rådgivningswebbinarium vänder sig till dig som funderar
på eller som vill veta mer om att starta ett fjäderfäslakteri.

Kursledaren Malin Sundmark från Lisasgården driver sin
mångsidiga gård som självhushåll. Hon är utbildad inom bland
annat slakt, hygien och livsmedelssäkerhet och förre detta
ordförande för Sveriges Kaninproducenter. Malin är även en av
Eldrimners diplomerade rådgivare.

Eldrimners nye rådgivare Anders Walla driver tillsammans
med sin fru Kirsten Walla kyckling i Hedemora. De har stor
erfarenhet av bland annat slakt och rökning av kalkon och
kyckling.
Under detta webbinarium kommer Anders, under första delen,
visa en film om sin verksamhet som också omfattar slakt av
kyckling. Efteråt kommer han gå igenom alla stegen muntligt.
Han går in på vad du behöver tänka på när du vill starta ett
eget fjäderfäslakteri och ger även tips om byggmaterial och
planlösningar.
Den andra delen av webbinariet är vigd åt rådgivning där du
har möjlighet att få ställa frågor till Anders kring allt som rör
fjäderfäslakt. Vill du mejla frågor i förväg kan du göra det direkt
till kursansvarig Katrin Schiffer, katrin@eldrimner.com. Skulle
tiden under webbinariet inte räcka till har frågor förtur som
lämnats in i förväg.

