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 ✱ mObIlT SlAkTErI

Venter på 
slaktebilen

Etter mange års prøveprosjekt 
kan det se ut som Mobilslakt 
AS, selskapet som bringer 
slakteren på hjemmebesøk, 
ligger an til landsdekkende 
lisens. – Det er på tide, mener 
sauebonde Johan Persbråten.

Prøveprosessen har pågått i fire 
år, og har etter nyttår fått en mid-
lertidig forlengelse. Mobilslakt 
AS er nå inne i en søkeprosess for 
å bli godkjent over hele landet 
ved Mattilsynets regionkontorer 
på Ås. Mobilslakts leder Torill 
Malmstrøm mener Mobilslakt i 
løpet av prøveperioden har utvi-
klet både egenkontroll og gode 
rutiner ved slakting av småfe, og 
hun får støtte fra den lokale Mat-
tilsyn-ledelsen.

– Prøveprosjektet med Mobil-
slakt AS kan vise til meget gode 
resultater både dyrevelferdsmes-
sig og i forhold til kjøttkvaliteten, 
sier Harald Nordås ved Mattilsy-
net i Hordaland og Sogn og Fjor-
dane.

Hoppet på
Blant brukerne i Hordaland vir-
ker det i hvert fall som tilfredshe-
ten er god.

– Da muligheten til å benytte 
seg av mobile slakterier kom, 
hoppet vi på tilbudet, sier Evelyn 
Sommer fra Strilalam.

– Det er ingen store slakterier 
igjen i Hordaland, og den lange 
reisetiden det resulterte i fant vi 
helt forkastelig for dyra. Vi har 
brukt Mobilslakt AS siden 2006, 
og er hundre prosent positive. 
Det hele går rolig og fint for seg 
for dyra, det er minimalt med 

venting og kjøttkvaliteten til slutt 
er veldig god, sier Sommer.

Andre bønder Nationen har 
vært i kontakt med som har be-
nyttet seg av tilbudet er også po-
sitive i forhold til både velferden 
til dyra og muligheten til å ha kon-
troll fra fødselen og til det ferdige 
kjøttproduktet.

– Mindre stress
Bønder på Østlandet ser gjerne 
at hjemmebesøk fra slakter blir 
standard også der.

– Jeg vil gjerne at dyra mine 
slipper stresset ved transport til 
slakteriet, sier Johan Persbråten, 
som driver økologisk på Skui i 
Bærum med grasproduksjon, 
salg av livdyr og slakt, samt salg av 
skinn og ull.

– Lammene taper seg mellom 1 
til 4 kilo ved transport og venting 
før slakting, og dersom jeg kunne 
benyttet meg av mobile slakterier 
kan jeg være sikker på at dyra unn-
går stresset ved transport til og 
på slakteriet, selv om jeg er i den 
heldige situasjon at det herfra ikke 
er lenger enn en times tur til slak-
teriet. Men som regel blir jo dyra 
hentet den ene dagen og slaktet 
den andre dagen, sier Persbråten.

– Dersom slakteriet kunne 
kommet til meg i stedet hadde jeg 
vært sikker på at dyra ikke bare 
unngår transporten, men jeg kan 
være sikker på at de ikke må stå et 
ukjent sted ei natt og vente på dø-
den, sier Persbråten.

– Dyrevelferdsmessig mener 
jeg hjemmeslakting absolutt er 
det beste. Den lange transporten 
man har rundt omkring i landet 
hører ingensteds hjemme. Om det 
blir dyrere mener jeg at man da 
heller får betale litt mer for det.  

TilHenger
«Dyrevelferdsmessig 
mener jeg hjemme-
slakting absolutt er  
det beste.»
JOhAN PErSbråTEN 
bONDE
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