Djuromsorg på schemat

FÖR ALLA SLAKTERIER

Alla som hanterar djur i
samband med slakt och
avlivning ska ha kompetensbevis i djuromsorg. Det
står i EU-förordningen
1099/2009 som börjar
gälla vid årsskiftet. Ett sätt
att få det är att gå en ny
utbildning, DISA.
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EU-förordningen beslutades 2009, men
det var först för någon månad sedan som
Jordbruksverket kunde meddela att det finns
en utbildning. Tre år kan tyckas vara en lång
tid, men till en början var det inte ens klart
om Jordbruksverket skulle få fram pengarna
till att göra utbildningsmaterial.
– Vi har gjort så gott vi kunnat
med de resurser vi har. Meny blev
utbildningsanordnare, eftersom de var
tidiga med att anmäla intresse för att
göra utbildningen och hade goda idéer
om hur utbildningen skulle göras. När
branschförespråkarna för det röda köttet
förklarade att de hade förtroende för
Meny, så kunde arbetet sätta igång. Från
Jordbruksverkets sida anser vi att vi har
fått en utbildning som fungerar bra för
målgruppen, säger Lotta Nordensten på
Jordbruksverket.

Digitalt material
Utbildningen, som tagits fram av SLU, går
under namnet DISA, Djuromsorg i samband
med slakt och avlivning. Materialet ligger
på webben och kompletteras av två fysiska
träffar på SLU i Skara. I samband med
den andra träffen gör deltagarna också
slutprovet, även det digitalt.
– Jag har nog pluggat tjugo, trettio
timmar, säger Björn Öhman.
Han arbetar vid Norrbottensgården
Slakteri AB som klassificerare, egenkontrollansvarig, avlivare, slaktare och nu
även djuromsorgsansvarig.
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Lotta Nordensten, Jordbruksverket, var på
plats när första kullen skrev slutprovet i nya
utbildningen i djuromsorg.

– Det var mycket att läsa och en hel del
som jag inte kände till innan, framför allt
sådant som rörde drivning. Att även läsa
lagtexterna och förordningen tog sin tid.
Ingela Klinker, som arbetar som
kvalitetschef på Scan i Kristianstad, tycker
att utbildningen varit bra för henne som
djuromsorgsansvarig, då den ger en bra
helhetsbild men även detaljkunskaper i
sådant som rör hennes anläggning.
– Vi arbetar aktivt med förbättringar
inom djurskydd och djuromsorg, och vi
kommer att fortsätta att arbeta så även om
det lättas på vissa regler nu, förklarar hon.
Hon har bara behövt svara på frågorna
som rör gris, eftersom Scan i Kristianstad
bara slaktar gris. Det blir fler frågor för dem
som dessutom slaktar nöt och lamm.

Utbilda kollegerna
Kraven är högt satta och alla klarar inte
provet.

– Provet var svårt, och det var viktigt att
man hade tagit till sig texterna ordentligt för
att klara det, säger Björn Öhman, som kan
pusta ut efter godkänt resultat.
Ingela Klinker betonar att föreläsningen
i pedagogik var mycket användbar, eftersom kursdeltagarna nu ska föra vidare
sin kunskap och utbilda sina kolleger på
slakterierna.
Jordbruksverkets Lotta Nordensten tog
del av deltagarnas resonemang under dagen:
– Det är kul att höra att deltagarna är
så motiverade, när de pratar om hur de ska
kunna ta materialet vidare och anpassa det
till just sin personal.
De som redan har tre års dokumenterad
yrkeserfarenhet av att hantera djur vid
slakt och avlivning, behöver dock inte
gå utbildningen, utan kan nöja sig med
att ansöka om kompetensbevis direkt hos
Jordbruksverket via en särskild blankett.
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