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De nordiska länderna har goda förutsättningar att producera bra köttråvara med po-
tential att förädlas till utsökta charkuteriprodukter. Högsta kvalitet, smak och identi-
tet uppnås genom småskalig förädling. Den enskilt viktigaste faktorn för hög kvalitet 
i slutprodukten är slaktens utformning. Vår slakteristruktur med få och stora slakte-
rianläggningar medför långa transporter och stressproblematik som betyder lägre 
köttkvalitet. Att Norden har så få slakterier ger oss långt sämre förutsättningar att 
förädla högkvalitativa kött- och charkvaror i jämförelse med stora delar av Europa 
som har ett enormt utbud av gårdsslakterier och småskalig slakterier.  

”Slaughtering at farm in Nordic countries” har som övergripande mål att skapa för-
utsättningar för fler gårds- och småslakterier i de Nordiska länderna. Två huvudfak-
torer för en positiv utveckling är förbättringar inom områdena slaktbiproduk-
ter/slaktavfall och levandedjursbesiktning. Detta har näringen, sakkunniga och tjäns-
temän kommit fram till gemensamt. Regelverk, regeltolkningar och höga avgifter är 
avgörande hinder för en positiv utveckling. I andra delar av EU finns inte dessa pro-
blem, trots att vi har en EU/EES-gemensam lagstiftning. 

Från landbruksnäringen finns ett stort intresse för att starta gårdsslakterier och små-
skaliga slakterier. De småskaliga förädlingsföretagen är beroende av en sådan ut-
veckling. Bland konsumenter växer intresset för lokalt förädlade kvalitetsprodukter. 
Med bättre förutsättningar finns enorma utvecklingsmöjligheter.   

Politiskt intressanta resultat och möjligheter 

• För utvecklingen av småskalig slakt och köttförädling krävs politiska beslut och 
vilja. Därför behövs samarbete med ansvariga politiker. 

• Genom samarbetet mellan projektländerna har gemensamma ståndpunkter fram-
förts gällande en EU-remiss (ny förordning för animaliska biprodukter). Värdet 
av sådant samarbete blir större om de rätta politiska kanalerna kan involveras. 

• Förädling till produkter med högsta kvalitet, smak och identitet kräver stor kun-
skap. Möjligheterna till rätt rådgivning och utbildning är i nuläget en bristvara i 
alla de deltagande länderna.  

• Tillväxtpotentialen inom området är stort genom att många små företag kan bil-
das, främst på landsbygden.  
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