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Voorwoord
De aanleiding voor deze studie lag in gesprekken die Knowhouse in 2009/2010 met een
groep varkenshouders heeft gehad over het idee om varkens bij de stal te gaan slachten
om zo het vervoer van levende varkens te beëindigen. De gesprekken vonden plaats in
het kader van de ontwikkeling van een eigen marktconcept door de varkenshouders. Uit
de gesprekken werd duidelijk, dat de varkenshouders totaal niet konden overzien wat er
op hen afkwam, indien zij voor het slachten bij de stal zouden kiezen: Mag dat wel? Kan
dat wel? Wat kost dat dan?
Door deze onduidelijkheid was de drempel om het uit te zoeken voor de varkenshouders
te groot. Ook overstegen deze vragen in feite hun directe ondernemersbelang. Een
potentieel goed idee dreigde daardoor echter op de plank te blijven liggen. Daarom is
Knowhouse gevraagd om, in de vorm van een maatschappelijke kennisvraag, een eerste
verkenning te doen van de haalbaarheid van het idee om varkens bij de stal te slachten.
Het doel van deze studie was dus niet om het onderwerp in alle aspecten uitputtend uit
te zoeken, maar om vooral de drempels in het denken erover weg te nemen. Het
resultaat is dan ook enerzijds een beeld van dat het mag en kan, maar anderzijds een
beeld van mogelijke belemmeringen om het ook werkelijk te doen. Het is nu aan
individuele ondernemers om te beoordelen of zij voldoende aanknopingspunten zien om
dit op te pakken, verder aan te rekenen en het daadwerkelijk te gaan doen.
Het feit, dat lokaal slachten tot een ketendoorbraak kan leiden, is daarbij het meest
interessant: de varkenshouder is niet langer afhankelijk van de slachterij en kan zelf
gaan nadenken over de verwaarding van zijn product.
De ondernemers die daarvoor kiezen, kunnen op Knowhouse een beroep doen om ze
daarbij te helpen. Wij zien vooral de voordelen.
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Samenvatting
De doelstelling van deze studie was het verkennen van de haalbaarheid van het lokaal
slachten van varkens in Nederland, zodat het vervoer van levende varkens substantieel
kan afnemen. Verwachte voordelen waren een enorme verbetering in dierenwelzijn,
minder vrachtwagens op de weg, minder transportkilometers, minder CO2-emissie en
mogelijk een betere vleeskwaliteit (door minder stress).
Onder lokaal slachten wordt in deze studie enkel het doden en slachten tot een half
karkas verstaan. Uitgangspunt is dat het uitsnijden e.d. vervolgens elders gebeurt. Als
uitgangspunt werd genomen, dat de beoogde schaalgrootte van het slachten minimaal
50-100 varkens per dag zou moeten zijn. Centraal stond de vraag “Is het wettelijk,
technisch en economisch mogelijk?”.
Belangrijke conclusies zijn:


Binnen de huidige wet- en regelgeving is lokaal slachten van varkens toegestaan.
Wel kan de wet- en regelgeving voor praktische problemen zorgen.



Gezien de beschikbaarheid van aanbieders van mobiele slachthuizen buiten
Nederland (met name USA) moet het technisch mogelijk zijn een dergelijk systeem
ook voor Nederlandse omstandigheden te laten bouwen c.q. aanpassen.



De berekende minimale kostprijs per geslacht varken met een mobiel systeem
bedraagt € 40,- tot € 50,-. Dit is fors hoger dan de huidige slachtkosten bij een grote
slachterij (max. € 10 per varken) en leidt tot een stijging van de consumentenprijs
met minimaal 7%. Met varkens uit de gangbare varkenshouderij zal het normaal
gesproken lastig zijn om dit kostenverschil terug te verdienen, indien niet ook aan
andere aspecten aandacht wordt besteed. Daarvoor moeten marktconcepten worden
ontwikkeld met meerdere onderscheidende kenmerken.



Er zijn een aantal overwegingen (o.a. planning VWA- en KDS-keuringen, afvoer afval,
risico op ziekteverspreiding en –insleep, beeldvorming naar burgers) die moeten
worden meegewogen bij de praktische haalbaarheid c.q. wenselijkheid van
lokaal/mobiel slachten op de boerderij.

De hoofdconclusie van deze studie is, dat de uitkomsten voor de Nederlandse situatie op
dit moment niet zo aanlokkelijk lijken om hier snel een flinke groep gangbare
varkenshouders enthousiast voor te krijgen. Wel lijkt het de moeite waard om ervaring
met een mobiel systeem in Nederland op te doen om zo de meer praktische aspecten
beter in beeld te krijgen. Het meest kansrijk lijkt daarvoor een mobiel slachthuis, dat
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zich richt op kleinschalige varkenshouders die nu bij een zelfslachtende slager al ca. € 50
per varken betalen. Voor de exploitatie zullen zij een coöperatie o.i.d. moeten oprichten.
Vanuit de ervaring met zo'n eerste mobiel slachthuis in Nederland ontstaan dan bij
grootschaliger varkenshouders wellicht ook initiatieven.
Een andere categorie varkenshouders waar het mobiel slachten interessant voor kan
zijn, is de groep die nu al een (bijna) onderscheidend marktconcept heeft. Zij dienen zelf
te beoordelen of zij het mobiel slachten als een zinvolle toevoeging aan hun concept
zien. Het volledig onafhankelijk worden van de grote slachterij kan daarbij ook een
belangrijke overweging zijn. Dit laatste aspect, in feite een ketendoorbraak, is niet
meegenomen in de afwegingen in deze studie. De varkenshouder is niet langer
afhankelijk van de slachterij en kan zelf gaan nadenken over de verwaarding van zijn
product. De ingeschatte voordelen daarvan kunnen zo groot zijn, dat de hogere kosten
van lokaal slachten geen bezwaar meer zijn.
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1. Inleiding
In Nederland worden zo’n 12 miljoen varkens gehouden. Ongeveer 15% daarvan in
Limburg. De laatste tijd is het dierenwelzijn van varkens onderwerp van een stevige
maatschappelijke discussie. Welzijnsverbeteringen op stalniveau geven de
burger/consument een ‘goed gevoel’, maar hebben meestal geen verdere concrete
voordelen. Daarentegen zou het stoppen met transport van levende dieren, zowel een
enorme verbetering in dierenwelzijn opleveren, als ook voordelen geven in de zin van
minder vrachtwagens op de weg, minder transportkilometers en minder CO2-emissie. Dit
zou bereikt kunnen worden door lokaal (op het varkensbedrijf) te gaan slachten, in
plaats van in centrale slachterijen. Zeker voor Limburg is het interessant om de
mogelijkheden hiervan te onderzoeken, aangezien er in Limburg nog slechts één
varkensslachterij van enige omvang aanwezig is: bijna alle Limburgse varkens worden
dus vervoerd naar slachterijen buiten de provincie.
Naar verwachting levert het lokaal slachten ook smakelijker vlees op door minder stress
bij de varkens in de laatste periode voor het slachten. Het slachten van varkens (en
andere dieren) is wel middels nationale en Europese wetgeving streng gereguleerd.
Onder lokaal slachten wordt in deze studie enkel het doden en slachten tot een half
karkas verstaan. Uitgangspunt is dat het uitsnijden e.d. vervolgens elders gebeurt.

Doelstelling
Verkennen van de haalbaarheid van het lokaal slachten van varkens in Nederland, zodat
het vervoer van levende varkens substantieel kan afnemen.
Gezien deze doelstelling is als uitgangspunt genomen, dat de beoogde schaalgrootte het
slachten van minimaal 50-100 varkens per dag zou moeten zijn.

Werkwijze
Centraal stond de vraag “Is het wettelijk, technisch en economisch mogelijk?”.
Uitgezocht diende te worden wat er komt kijken bij het lokaal slachten van varkens en
welke invloed dat op de haalbaarheid zou kunnen hebben.
Deze rapportage is ook volgens die drie lijnen opgezet: § 2 wettelijke haalbaarheid,
§ 3 technische haalbaarheid, § 4 economische haalbaarheid.
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Opmerking
Kort na de start van deze studie bleek een enigszins vergelijkbaar project door
Wageningen-UR te worden uitgevoerd in opdracht van BioConnect (www.bioconnect.nl),
gericht op het onderzoeken van de haalbaarheid van mobiel slachten én uitsnijden voor
kleinschalige dierhouderijen (slacht van ca. 5 dieren per dag). Daarin zou onder meer
naar de wet- en regelgeving en beschikbare mobiele systemen worden gekeken. De
WUR-studie richtte zich op alle diersoorten en enkel op mobiel slachten (een systeem op
wielen), terwijl deze studie zich zou richten op alleen varkens en op lokaal slachten (wat
met een mobiel systeem kan, maar ook met vaste systemen die op de slachtlocatie
blijven). Het WUR-project was in de afrondingsfase en daarom is besloten te wachten op
de uitkomsten daarvan, zodat die meegenomen konden worden voor deze studie.
De conclusies van de WUR-studie waren:


Het is moeilijk om een slachtplaats met EKO certificaat in de regio te vinden, waardoor minder gespecialiseerde
productie en/of kleinschalige productie, gericht op regionale afzet wordt ontwikkeld. Om de huisverkoop van
streekeigen producten en biologisch vlees verder te ontwikkelen kan een mobiele slachteenheid met vaste uitsnij- en
koelbedrijfsruimte met een winkel aantrekkelijk zijn.



Een mobiele eenheid voor het volledig slachten van kleine dieren, die biologisch of in natuurterreinen worden
gehouden lijkt financieel en wettelijk niet haalbaar. Bovendien vraagt dit aanzienlijke ruimte op een open plek, waar
men minimaal vier trailers kan plaatsen.



In de huidige situatie is het al mogelijk om in een regionaal slachthuis te slachten. Het enkel uitsnijden in een mobiele
eenheid lijkt weinig winstpunten op te leveren. De nadelen zijn transport van het dier, de onvoldoende controle, de
vleeskwaliteit en de kosten.



De kosten voor mobiel slachten en/of uitsnijden zijn hoger dan slachten en uitsnijden in een slachthuis. Uit de
resultaten blijkt dat een mobiele eenheid voor slachten en een vaste uitsnijderij haalbaar zou kunnen zijn voor verkoop
van streekeigen en biologische producten.



De bedragen voor mobiel slachten kunnen wellicht omlaag als slim wordt samen gewerkt door een aantal
huisverkopers. Hoe meer dagen in gebruik, des te betaalbaarder het wordt.



Een andere mogelijkheid om de kosten te drukken is als de eigenaar van de karkassen zelf helpt inpakken en daarvoor
een lagere of geen vergoeding rekent



De controle door de bevoegde autoriteit is niet aangepast aan het gebruik van slachthuizen, die voor meerdere
diersoorten worden gebruikt. Het opdelen van het slachtproces als alternatief lijkt ver weg in de toekomst, omdat er
geen wettelijke mogelijkheden voor zijn.

Uit de discussie van de WUR-studie is de volgende opmerking nog vermeldenswaardig:
Geen van de mensen van slachterijen/uitsnijderijen die wij gesproken hebben zag een economisch levensvatbare mobiele
slachterij voor zich. Dit blijkt niet direct uit de resultaten. In de berekeningen is uitgegaan van een redelijk efficiënt gebruik
van de mobiele units. Terwijl onzeker is dat de apparatuur ook wekelijks ingezet zal worden. Dit vergt een behoorlijk
intensieve logistieke afstemming en samenwerking tussen voldoende huisverkopende boeren.
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De volledige resultaten van het WUR-project zijn gepubliceerd als Rapport 460
"Haalbaarheid mobiel slachthuis en uitsnijderij" (E. Lambooij, L. Puister-Jansen, W.
Graven, Y. Bemelman, R. Hoste - april 2011).
Hoewel de conclusies van de WUR-studie nog kansen lijken aan te geven, laat de
opmerking uit de discussie zien dat het concept van mobiel slachten op die schaal
economisch nauwelijks levensvatbaar lijkt te zijn. Alleen voor wie heel graag wil en aan
het slachten zelf geen geld hoeft te verdienen, is het misschien een haalbare optie.
Gezien de uitkomsten van de WUR-studie leek het interessant genoeg om deze studie
weer op te pakken, juist omdat de focus zou liggen op maar één diersoort (varkens) en
een grotere dagelijkse slachtcapaciteit. Aan de andere kant lag bij de WUR-studie de
referentie voor het gangbaar slachten van een varken bij € 50,- per varken (regionale
slachterij of zelfslachtende slager), terwijl voor deze studie de referentie bij € 10,- per
varken lag (grote slachterij).
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2. Wettelijke haalbaarheid
Het slachten van dieren is voor een belangrijk deel Europees geregeld. Een belangrijk
document daarbij is EU-verordening nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne.
Daarnaast staan de voorwaarden voor kleine slachterijen in EU-verordening nr.
853/2004 en 854/2004. Volgens verordening nr. 853/2004 is het gebruik van mobiele
abattoirs voor alle diersoorten toegestaan. Dit is het gevolg van de wens in het noorden
van Scandinavië circa 10 jaar geleden om rendieren, zonder ze te vervoeren, ter plaatse
te kunnen slachten. Deze EU-toestemming heeft zich vertaald in een toestemming voor
alle diersoorten.
Mobiele slachthuizen moeten voldoen aan de voorwaarden die aan kleine slachterijen
worden gesteld. In 2007 wilde de Nederlandse overheid het begrip "kleine slachterijen"
afschaffen. Dat zou kleine slachterijen echter in moeilijkheden brengen door bijv. de
eisen aan wasplaatsen voor veetransportwagens bij slachterijen. Er is toen in Nederland
aangepaste regelgeving ontwikkeld voor de kleine slachterijen (Module voor kleine
roodvleesslachterijen, Bemelman, VWA, 2008), behorend bij de Hygiënecode voor het
slagersbedrijf. Per 1 juni 2011 moeten alle slagerijen werken met de Hygiënecode voor
het slagersbedrijf 2010.
Het bij de stal slachten van varkens (mobiel of niet mobiel) valt dus onder de regels voor
kleine slachterijen. De definitie van kleine slachterijen staat vermeld in Tabel 1. Dit
betekent, dat een slachtcapaciteit van 50-100 varkens per dag binnen deze definitie valt.
Tabel 1. Definitie van kleine slachterijen.

Aantal geslachte dieren

Aantal slachtingen

per uur

per week

Volwassen runderen en éénhoevigen

1–5

1 – 100

Kalveren

1 – 10

1 – 200

Vleesvarkens

1 – 50

1 – 1000

Zeugen en fokberen

1 – 25

1 – 200

Schapen en geiten

1 – 25

1 – 500

Mix van verschillende diersoorten

1 - 25

1 - 500
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Ondanks de aangepaste regelgeving voor kleine slachterijen, valt het blijkbaar niet mee
om als kleine slachterij in Nederland te overleven. In de periode van 2003 tot 2010 is de
helft van de zelfslachtende slagers in Nederland gestopt (van 200 naar 100 slagers).
Naast de toegenomen regelgeving spelen daarbij ook de verplichte keuringen door VWA
(Voedsel en Waren Autoriteit) en KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) een rol. De
VWA dient het varken "ante en post mortem" (voor en na het doden) te keuren. De KDS
keurt het vlees na de slacht. Beide diensten hanteren sinds enkele jaren een
kostensysteem, dat ongunstig uitpakt bij de slacht van kleine aantallen dieren. Ook het
plannen van de keuringstijden is voor een kleine slachterij omslachtig en weinig flexibel.
In principe zijn dit zaken die op te lossen zijn, maar dat vergt een sterke lobby die
waarschijnlijk kan rekenen op flinke weerstand vanuit de grote slachterijen.

Conclusies wettelijke haalbaarheid
Binnen de huidige wet- en regelgeving is het lokaal slachten van varkens toegestaan.
Wel kan de wet- en regelgeving voor de nodige praktische problemen zorgen bij het
lokaal slachten.
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3. Technische haalbaarheid
Hoewel deze studie zich heeft gericht op lokaal slachten - wat met een mobiel systeem
kan, maar ook met permanente systemen die op de slachtlocatie blijven - bleek het
tijdens de uitvoering voor de hand te liggen om toch vooral naar mobiele slachtsystemen
te kijken, omdat deze al in andere landen worden aangeboden. Het idee van een mobiel
slachthuis lijkt in Scandinavië te zijn ontstaan, waarna het met name in de Verenigde
Staten met succes is gekopieerd. In de Verenigde Staten rijden momenteel circa 10
mobiele slachthuizen rond, die bijna alle zijn ingericht voor het slachten van rundvee (zie
Figuur 1). Door het verdwijnen van regionale slachthuizen en het, als gevolg daarvan,
toenemen van de transportafstanden naar de slachterij, ontstond behoefte aan een
rondreizend slachtsysteem. Vaak wordt met een soort 'docking stations' gewerkt die op
een vaste plek staan en waar het mobiele slachthuis op een vaste dag per week komt.
Voor meer achtergronden zie bijlage 1.
Figuur 1. Voorbeeld van een mobiel slachthuis in de Verenigde Staten.

Voorbeelden van mobiele slachthuizen zijn:


Mobile Slaughterhouse (Dunlop, USA, 1e systeem uit 2002, rundvee)
zie: http://www.youtube.com/watch?v=m5ujVpjc2Tg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=2lxe5-3cpEE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hO1KQepaW6M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SThCWphtEMA&feature=related



The Modular Harvest System (Glynwood, USA, rundvee)



Mobile Beef Abattoir (Intermodal Farms, USA/Zuid-Afrika, rundvee)



Mobiel slachthuis Faza (België, halal slachten schapen)



Fahrendes Slachthof (Oostenrijk, rundvee)

Een uitgebreider overzicht van voorbeelden staat in het WUR-rapport 460.

7

Haalbaarheid lokaal slachten

De Amerikaanse systemen zijn niet toegesneden op de Europese wet- en regelgeving. Zo
wordt bij het systeem van Dunlop nogal wat slachtafval op de slachtplaats achtergelaten
(bloed laat men in de grond lopen en slachtafval wordt gecomposteerd met hooi e.d.).
Dit is in Europa niet toegestaan.
In Europa zijn op dit moment geen kant- en klare mobiele slachthuizen voor varkens te
koop. Niettemin moet het mogelijk zijn deze op bestelling te laten maken. Voorbeelden
van de mogelijke inrichting staan in Figuur 2 en Figuur 3. Op basis van de kosten van de
systemen die al elders bestaan, zullen de aanschafkosten van een mobiel slachthuis (één
vrachtauto met oplegger) naar schatting € 200.000,- tot € 300.000,- zijn.
Figuur 2. Voorbeeld van inrichting mobiel slachthuis (Bron: Mobile slaughter of cattle and pigs, JTIrapport 339, Scandinavië, 2005).
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Figuur 3. Double Mobile Slaughtering Unit van Intermodal Farms.

In wezen is de inrichting van een mobiele slachterij niet technisch complex. Het is vooral
een kwestie van materialen kiezen die goed schoon te houden zijn (hygiëne). Bij grotere
aantallen te slachten dieren is wel extra aandacht nodig voor het koelen van de
geslachte dieren en het afvoeren van het afvalmateriaal. In de kleinere mobiele
systemen bevindt de koelruimte voor het vlees zich vaak in dezelfde vrachtwagen. Bij
grotere aantallen dieren zal daarvoor een tweede vrachtwagen nodig zijn, zoals in Figuur
2 is weergegeven. Desnoods kan gedurende de dag die koelwagen nog een keer
vervangen worden als de eerste vol is. Voor het afvoeren van de afvalstromen ligt dit
waarschijnlijk wat complexer. Ten eerste betreft dit behoorlijk grote hoeveelheden bij
grotere aantallen dieren (bij 50 geslachte varkens ongeveer 1.300 kg slachtafval cat. 1,
2 en 3). Ten tweede mag hoog-risico-materiaal (cat. 1) niet zelf afgevoerd worden
(volgens wettelijke verplichting dient dit afgehaald te worden door Rendac, waarbij voor
slagerijen hogere tarieven gelden dan voor veehouderijen). Ook moet rekening worden
gehouden met een flinke rioolcapaciteit voor het afvalwater (afhankelijk van het
gebruikte systeem bedraagt dit bij 50 geslachte varkens 1 tot 5 m3).

9
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Conclusies technische haalbaarheid
Gezien de beschikbaarheid van aanbieders van mobiele slachthuizen buiten Nederland
moet het technisch mogelijk zijn een dergelijk systeem voor Nederlandse
omstandigheden te laten bouwen c.q. aanpassen. Aangezien één van deze partijen
(Intermodal Farms) werkt op basis van systemen in tweedehands zeecontainers, is het
voorstelbaar dat er ook een Nederlandse leverancier te vinden is die een dergelijk
systeem wil bouwen. Tijdens deze studie is contact geweest met het Nederlandse bedrijf
Meat Processing Systems in Lichtenvoorde. Zij hadden echter geen interesse in levering
van een mobiel systeem.
Voor andere varianten waarbij een deel van de slachtvoorzieningen permanent bij de stal
blijft staan, geldt eveneens de conclusie dat dit technisch kan (en zelfs eenvoudiger zal
zijn dan een systeem op wielen).
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4. Economische haalbaarheid
Uit de voor deze studie verzamelde informatie blijkt, dat het slachten bij een grote
slachterij circa € 10,- per varken kost. Dit is inclusief het transport van boerderij naar
slachterij (€ 1,- tot € 2,-). Een zelfslachtende slager rekent voor alleen het slachten van
een varken circa € 50,-.
De WUR-studie (Rapport 460) richtte zich ook op de economische haalbaarheid van het
mobiel slachten. Dit gebeurde echter op een veel kleinere schaal (1 rund en 4 varkens
per dag) dan bij deze studie. Voor de kleinschalige situatie bedroegen de slachtkosten
€ 150,- per varken. De conclusie in het WUR-rapport is dan ook, dat mobiel slachten op
die schaal niet economisch interessant is.
De openbare basisgegevens en berekeningsmethoden uit het WUR-rapport bleken voor
deze studie nauwelijks bruikbaar en de onderliggende aannames en berekeningsmodellen werden niet vrij ter beschikking gesteld. Voor deze studie is daarom aangesloten bij de rekenmodellen die voor Amerikaanse omstandigheden vrij beschikbaar op
internet te vinden zijn (Feasibility Analysis of a Mobile Slaughter Unit, Kathleen Painter zie bijlage 2). Hoewel de eerste ideeën voor het mobiel slachten in Scandinavië zijn
ontstaan, lijkt de meeste praktijkervaring (incl. uitgebreide kostencalculaties op basis
van de opgedane ervaringen) inmiddels in de Verenigde Staten aanwezig te zijn.
Met behulp van deze kostencalculaties is een vereenvoudigde berekening voor de
Nederlandse situatie gemaakt (zie Tabel 2). Het doel was daarbij niet om een grote
nauwkeurigheid te behalen, maar vooral om de orde van grootte van de kostprijs bij
bepaalde schaalgroottes te kunnen bepalen. Uit informatie van zelfslachtende slagers
kon worden afgeleid, dat het in de praktijk in een mobiel systeem niet mogelijk zou zijn
om 100 varkens per dag te slachten. Een ploeg van 3-4 mensen kan maximaal 10-12
varkens per uur slachten, vooral omdat de beschikbare ruimte beperkt is (de
langzaamste bewerking is de beperkende factor). Daarom is voor de kostprijsberekening
uitgegaan van het slachten van maximaal 48 varkens per dag (indien op 1 locatie).
In Tabel 2 is tevens weergegeven wat de slachtkosten per varken zijn, wanneer bijv.
geleidelijk met een mobiel systeem zou moeten worden opgestart en er pas na een
aantal jaren de maximumcapaciteit kan worden benut. Op basis van deze berekeningen
variëren de slachtkosten per varken van € 40,- tot € 80,-. Aangezien nog niet alle kosten
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zijn meegenomen, moet er rekening mee worden gehouden, dat de uiteindelijke kosten
tussen € 40,- en € 50,- per geslacht varken zullen liggen. Duidelijk is ook uit Tabel 2,
dat bij de maximumcapaciteit de vaste kosten nog slechts een klein aandeel hebben (ca.
10%) in de totale kosten. Hierdoor zullen de kosten per varken weinig meer dalen,
indien de dagelijkse slachtcapaciteit nog wat zou kunnen stijgen.
Tabel 2. Schatting van de kosten van mobiel slachten in Nederland (aangepaste uitgangspunten op
basis van K. Painter, USA).

Capaciteit:
- aantal varkens per uur
- slachturen per dag (4 uur reizen/opbouwen/afbreken)
- slachtdagen per week
- slachtweken per jaar
Totaal geslachte varkens per jaar
Vaste kosten
Kosten van een complete slachtunit (oplegger)
Kosten van een 2e hands truck
Kosten wachtruimte dieren
Per jaar
Rente (7 %) + afbetaling kosten unit/truck/wachtruimte
(afschrijving - unit 10 jaar; truck/wachtruimte 5 jaar)
Variabele kosten (per dag slachten)
- 2 slagers
- 2 hulpslagers (waarvan 1 chauffeur)
Keuring (VWA + KDS)
Materialen
Variabele kosten truck (100 km enkele reis)
Afvoer slachtafval
Afvoer afvalwater
Diverse kosten
Totale kosten per jaar (vast + variabel)
Kosten per varken

Max capaciteit

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

12
4
5
45
10.800

10
4
1
30
1.200

11
4
2
30
2.640

12
4
3
30
4.320

€ 95.609
€ 80

€ 148.109
€ 56

€ 200.609
€ 46

€ 200.000
€ 50.000
€ 10.000
€ 43.109

€ 500
€ 300
€ 500
€ 50
€ 300
pm
pm
€ 100
€ 436.859
€ 40

De berekende minimale kostprijs per geslacht varken van € 40,- tot € 50,- is fors hoger
dan de huidige slachtkosten bij een grote slachterij (max. € 10 per varken). In december
2011 was de varkensprijs bij VION € 1,59 (incl. BTW) per kg geslacht gewicht franco
slachterij. Bij een geslacht gewicht van 89 kg betekenen slachtkosten van € 50,- in
plaats van € 10,- een stijging van de kostprijs van € 0,56 in plaats van € 0,11. Bij een
consumentenprijs van € 6,50 per kg leidt dit tot een prijsstijging van minimaal 7%.
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In 2004 is in Scandinavië onderzoek gedaan (Carlsson e.a., 2004 en 2007) naar de
bereidheid van consumenten om extra te betalen voor vlees van mobiel geslachte
varkens, kippen en runderen in vergelijking met vee dat na een lang transport werd
geslacht. Het bleek, dat de respondenten gemiddeld voor mobiel geslacht rundvee
maximaal een 10% hogere prijs wilden betalen, voor varkens 7% en voor kippen niets.
Aangezien dit gemiddeldes zijn, waren er ook respondenten die meer extra wilden
betalen. Anderzijds heeft de ervaring van veel van dit soort onderzoeken inmiddels
geleerd, dat er een groot verschil (in negatieve zin) is tussen de antwoorden van
deelnemers aan dit soort onderzoeken en het feitelijke koopgedrag van consumenten in
de winkel. Onder andere de biologische sector in Nederland heeft dit al lange tijd
ondervonden.
In Scandinavië zijn de transportafstanden naar slachterijen veel langer dan in Nederland
(gemiddelde afstand in Nederland is 75 km). Het is onbekend of dit in Nederland tot een
lagere bereidheid leidt om extra te betalen voor mobiel slachten. De hiervoor berekende
meerkosten voor mobiel slachten in Nederland liggen op het gemiddelde niveau dat de
Scandinavische respondenten extra wilden betalen (7%). Op basis hiervan zou kunnen
worden aangenomen, dat op zijn minst een deel van de Nederlandse consumenten ook
bereid zou zijn om die meerprijs te betalen. Gezien de eerder gesignaleerde verschillen
tussen wat deelnemers aan dit soort onderzoeken zeggen en wat de consument in de
winkel doet, zou veiligheidshalve kunnen worden aangenomen, dat er op zijn minst een
(beperkt?) deel van de Nederlandse consumenten bereid zou zijn om die meerpijs te
betalen.
Zonder nader onderzoek in Nederland blijft het moeilijk te beoordelen of consumenten
bereid zijn om de meerprijs voor het mobiel slachten te betalen. De marktervaring tot nu
toe leert echter, dat consumenten hiertoe slechts beperkt bereid zijn en dan nog alleen
als het een totaalconcept betreft waarbij het vlees zich op meerdere aspecten
onderscheidt. Dit is met name ook een voorwaarde van de supermarkten. Met varkens
uit de gangbare varkenshouderij zal het daarom normaal gesproken lastig zijn om het
kostenverschil van mobiel slachten terug te verdienen, indien niet ook aan andere
aspecten aandacht wordt besteed. Daarvoor moeten marktconcepten worden ontwikkeld
met meerdere onderscheidende kenmerken. Een bijzondere daarin is de optie om het
uitsnijden en de verdere verwerking van het varkensvlees ook in eigen beheer te gaan
doen. Het uitwerken van dergelijke concepten gaat echter te ver voor deze studie.
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Een aspect dat niet is meegenomen in de prijsafweging, is de mogelijkheid dat de
vleeskwaliteit van mobiel geslachte varkens beter zou kunnen zijn dan van normaal
geslachte varkens. Indien de mobiel geslachte varkens minder stress ervaren, zou dit
een mogelijkheid zijn. De huidige slachterijen nemen echter allerlei maatregelen om de
negatieve effecten van de stresservaring door het transport weer te laten verdwijnen
door bijv. rusttijden tussen transport en slacht. Het zou specifiek onderzoek aan mobiel
geslachte varkens vergen om te achterhalen of er sprake is van een structureel betere
vleeskwaliteit. In dat geval zou dat ook een hogere prijs kunnen rechtvaardigen.
Een laatste aspect dat niet is meegenomen, is de mogelijkheid dat het lokaal slachten tot
een ketendoorbraak kan leiden. De varkenshouder is niet langer afhankelijk van de
slachterij en kan zelf gaan nadenken over de verwaarding van zijn product, te beginnen
met het ook zelf uitsnijden van het vlees. De ingeschatte voordelen daarvan kunnen zo
groot zijn, dat de hogere kosten van lokaal slachten geen bezwaar meer zijn. Een
dergelijke keuze, tegen de gevestigde orde in, kent echter ook flinke risico’s en zal
daarom lang niet door iedereen in overweging worden genomen. In het kader van deze
studie is het dan ook onmogelijk om te beoordelen welke economische voordelen
hiermee gehaald kunnen worden.

Conclusies economische haalbaarheid
Hoewel uit het voorgaande blijkt, dat er in Nederland theoretisch een markt voor mobiel
geslachte varkens kan zijn, is de conclusie toch, dat alleen het mobiel slachten voor te
weinig consumenten (en supermarkten!) voldoende toevoegt om een hogere prijs te
behalen. Een totaalconcept met meerdere onderscheidende kenmerken is daarvoor
nodig. Tegelijkertijd blijkt echter uit eerste reacties van varkenshouders die al een
onderscheidend marktconcept hebben (met een hogere prijs), dat zij nog niet direct zien
hoe het mobiel slachten tot een extra hoge opbrengstprijs zal leiden. Het beeld dat
hieruit ontstaat, is dat de aandacht van consumenten blijkbaar nog niet erg gevestigd is
op het transport in Nederland tussen stal en slachterij en dat andere dierenwelzijnsaspecten belangrijker worden gevonden.
Overigens zou de berekende kostprijs voor mobiel slachten minder een probleem zijn
voor de kleinschalige varkenshouders die nu hun varkens al door een zelfslachtende
slager laten slachten, aangezien de kosten daarvan nu ook al ca. € 50,- per varken
bedragen. Om voor die categorie varkenshouders tot een voldoende schaalgrootte te
komen (bijv. 4.000 varkens per jaar - zie Tabel 2), zal een flink aantal van die
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kleinschalige varkenshouders moeten meedoen. Bovendien zal het dan lang niet altijd
lukken om 40-50 varkens per keer te slachten, waardoor de kostprijs wel zal toenemen.
Voor systemen waarbij een deel van de slachtvoorzieningen permanent bij de stal blijft
staan, geldt dat de mate waarin het 'vaste' deel van het systeem gebruikt kan worden
voor een belangrijk deel zal bepalen hoe hoog de kostprijs per varken uitvalt. In zijn
algemeenheid zullen de conclusies met betrekking tot de economische haalbaarheid er
niet erg door veranderen.
Een belangrijk aspect dat niet is meegenomen in de afwegingen, is de mogelijkheid dat
het lokaal slachten tot een ketendoorbraak kan leiden. De varkenshouder is niet langer
afhankelijk van de slachterij en kan zelf gaan nadenken over de verwaarding van zijn
product. De ingeschatte voordelen daarvan kunnen zo groot zijn, dat de hogere kosten
van lokaal slachten geen bezwaar meer zijn.
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5. Discussie
Uit het voorgaande is gebleken, dat mobiel of lokaal slachten in principe wettelijk en
technisch haalbaar is. Economisch lijkt het echter wel een stuk moeilijker haalbaar: wie
doet de benodigde investeringen als de terugverdienkansen laag zijn? Naast deze drie
elementen speelt er ook een aantal andere overwegingen die hier genoemd moeten
worden. Dit zijn overwegingen die meer te maken hebben met de vraag of het praktisch
haalbaar zal zijn. Met andere woorden: stel dat het theoretisch kan, waar kan het dan
toch nog mis gaan?
Een aantal overwegingen in het kader van praktische haalbaarheid zijn:


Planning van VWA- en KDS-keuringen
Het systeem van afspraken maken voor de VWA- en KDS-keuringen is nogal rigide.
Afspraken moeten minstens 24 uur van tevoren worden gemaakt en de tijdstippen
van keuring worden ingepland. Schuiven hierin is lastig.
Ook het feit, dat een mobiel slachtsysteem iedere dag op een andere plaats is, kan
tot afstemmingsproblemen met VWA en KDS leiden.



Afvoer van afval
Er is nauwelijks ervaring met het afvoeren van slachtafval en slachtafvalwater bij een
boerderij. Voor slachterijen gelden hogere Rendac-tarieven dan voor boerderijen.
Voor het afvalwater is een flinke rioolcapaciteit nodig, maar afhankelijk van de
hoeveelheden kan er ook nog discussie ontstaan over de lozingskwaliteit van het
slachtafvalwater. In de praktijk kan het afvoeren van het afval tot onverwachte
problemen en kosten leiden.



Risico op ziekteverspreiding en -insleep
Het slachten bij de boerderij leidt tot meer verkeer van vrachtwagens,
personenauto’s en mensen op het erf dan bij alleen afvoeren van levende varkens.
Hierdoor neemt het risico op ziekteverspreiding en -insleep toe. Er zijn mensen (bijv.
bij Meat Processing Systems in Lichtenvoorde) die alleen al om deze reden lokaal
slachten een slecht idee vinden.



Beeldvorming naar burgers
Uitgangspunt bij deze studie was, dat juist het vervoer van levende varkens naar de
slachterij een voor burgers zichtbaar beeld is, dat negatieve associaties oproept. Niet
bekend is echter welk beeld een systeem van lokaal/mobiel slachten bij burgers
oproept. Is dit een verbetering of niet? Overigens blijken varkenshouders niet direct
een positief beeld te hebben bij het slachten van hun varkens op hun eigen erf.



Transportkilometers
17
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Het lokaal slachten zou tot minder transportkilometers leiden tussen boerderij en
slachterij. Uit de studie is echter ook naar voren gekomen, dat hier deels ander
transport voor in de plaats zal komen. Dit heeft met name te maken met het
kleinschalige karakter van het lokaal slachten, waardoor bijv. vrachtwagens van
Rendac en medewerkers van VWA en KDS naar de slachtlokatie moeten komen voor
een kleine hoeveelheid afval respectievelijk een korte keuringsduur. Er zijn geen
berekeningen gemaakt in welke mate dit de verwachte besparing op transportkilometers verkleint.


Organisatie
Normaal gesproken zal een mobiel slachtsysteem gezien de noodzakelijke schaalgrootte niet door één varkenshouder gerund gaan worden. De vraag is dus hoe zo'n
systeem dan het beste georganiseerd kan worden. Op basis van de beschikbare
financiële gegevens lijkt het onwaarschijnlijk, dat een ondernemer zelf een mobiel
slachtsysteem start en dit als dienst aan varkenshouders aanbiedt. Dat betekent, dat
er minimaal door een aantal varkenshouders samengewerkt moet worden. Bij de
maximale capaciteit uit Tabel 2 moeten die varkenshouders samen ca. 250 varkens
per week voor slacht aanbieden. Bij gangbare bedrijven valt dit met een beperkt
aantal varkenshouders te bereiken (5 tot 10). Bij meer kleinschalige varkenshouderijen is een dermate groot aantal deelnemers nodig, dat dit waarschijnlijk het
beste te organiseren valt in een coöperatiemodel. In beide gevallen kan het
organiseren van de samenwerking nog tot onverwachte problemen leiden.



Kosten van transport in Nederland
Tijdens deze studie is duidelijk geworden, dat daar waar sprake is van het gebruik
van mobiele slachthuizen, dit eigenlijk altijd is ontstaan vanuit een situatie waarin de
transportafstand naar het slachthuis te groot werd (of was). Daardoor was het mobiel
slachten goedkoper dan het slachten in een ver weg gelegen slachthuis.
Overwegingen van dierenwelzijn speelden hier nauwelijks een rol. Het was vooral een
economische kwestie. Inmiddels wordt door de betrokken partijen als bijkomend
argument wel ook ingespeeld op de trend naar lokaal geproduceerd voedsel.
In Nederland is de gemiddelde transportafstand naar een slachterij ca. 75 km. Vanuit
dierenwelzijn mag dit een flinke afstand lijken (waarbij de tijdsduur van het transport
door wachttijden misschien wel belangrijker is dan de afstand), maar economisch
gezien spelen de transportkosten op deze afstand nauwelijks een rol. Deze bedragen
per varken € 1,- tot € 2,-. Doordat in Nederland de economische drijfveer ontbreekt,
wordt het heel moeilijk om mobiel slachten voor de Nederlandse situatie 'rond te
rekenen'.
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6. Conclusies en aanbevelingen
De doelstelling van deze studie was het verkennen van de haalbaarheid van het lokaal
slachten van varkens in Nederland, zodat het vervoer van levende varkens substantieel
kan afnemen. Als uitgangspunt werd genomen, dat de beoogde schaalgrootte van het
slachten dan minimaal 50-100 varkens per dag zou moeten zijn.
Gebleken is, dat technisch en logistiek gezien de maximum schaalgrootte bij mobiele
systemen circa 50 varkens per dag is. Wettelijk en technisch gezien zijn er bij die
schaalgrootte geen belemmeringen. Wel lijkt de economische haalbaarheid bij die
omvang laag te zijn. Ook zijn er nog een aantal overwegingen die leiden tot vraagtekens
bij de praktische haalbaarheid c.q. wenselijkheid van lokaal/mobiel slachten op de
boerderij.
De conclusie van deze studie is, dat de uitkomsten voor de Nederlandse situatie niet zo
aanlokkelijk lijken om hier snel een flinke groep gangbare varkenshouders enthousiast
voor te krijgen. Wel lijkt het de moeite waard om praktijkervaring met een mobiel
systeem in Nederland op te doen, juist om zo de meer praktische aspecten beter in
beeld te krijgen. Het meest kansrijk lijkt daarvoor een mobiel slachthuis, dat zich richt
op kleinschalige varkenshouders die nu al bij een zelfslachtende slager zitten en al ca.
€ 50 per varken betalen. Voor de exploitatie zullen zij een coöperatie o.i.d. moeten
oprichten met andere varkenshouders (en misschien ook schapenhouders e.d.). Dit is de
vorm die in Amerika momenteel voor rundvee ook het meest gebruikt wordt. Vanuit de
ervaring met zo'n eerste mobiel slachthuis in Nederland ontstaan dan bij grootschaliger
varkenshouders wellicht ook initiatieven.
Een andere categorie varkenshouders waar het mobiel slachten interessant voor kan
zijn, is de groep die nu al een (bijna) onderscheidend marktconcept heeft. Zij dienen zelf
te beoordelen of zij het mobiel slachten als een zinvolle toevoeging aan hun concept
zien. Het volledig onafhankelijk worden van de grote slachterij kan daarbij ook een
belangrijke overweging zijn. Dit laatste aspect, in feite een ketendoorbraak, is niet
meegenomen in de afwegingen in deze studie. De varkenshouder is niet langer
afhankelijk van de slachterij en kan zelf gaan nadenken over de verwaarding van zijn
product. De ingeschatte voordelen daarvan kunnen zo groot zijn, dat de hogere kosten
van lokaal slachten geen bezwaar meer zijn.
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Bijlage 1. Mobiele slachthuizen in USA
June 20th, 2010

Latest Ag Innovation – Mobile Slaughterhouses

Any animal, anywhere, any time
The slaughtermobile — a stainless steel industrial facility on wheels — is catching on across the country, filling
a desperate need in a burgeoning movement to bring people closer to their food. It is also perhaps one of the
most visible symbols of a subtle transformation at the U.S. Department of Agriculture, long criticized for
promoting big agribusiness.
When Kathryn Thomas wanted to turn her sheep into lamb chops, the federal government required her to haul
them across Puget Sound on a ferry and then drive three hours to reach a suitable slaughterhouse.
Not anymore. These days, the slaughterhouse — and the feds — come to her.

A 53-foot tractor-trailer rattles up to her farm on Lopez Island, the rear doors open and the sheep are led inside,
where the butcher and federal meat inspector are waiting. When the job is done, the team heads out to the next
farm.
Under the Obama administration and the 2008 farm bill passed by Congress, the USDA is shifting attention to
small and mid-size farms, encouraging organic and sustainable agriculture, and investing in projects to bring
locally grown meat and produce to consumers.
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“There is unbelievable consumer interest in local agriculture that we haven’t seen in decades,” said Deputy
Agriculture Secretary Kathleen Merrigan. She is overseeing the agency’s “Know Your Farmer, Know Your
Food” program, designed to revive the processing, marketing and distribution networks that once made small
farming viable but disintegrated in the last 30 years as U.S. agriculture went through a dramatic consolidation.
Along with mid-size and small farms, the number of federally inspected slaughterhouses has been dropping,
from 1,627 in 1980 to 1,051 in 2010, according to the USDA. Today, four corporations slaughter 80 percent of
the cattle in the United States. In Wyoming, for example, where cattle ranching is so iconic that license plates
carry an image of a cowboy, there is no longer a single slaughterhouse inspected by either the federal or state
government. Instead, ranchers ship cattle across state lines to megaprocessors, where cows are usually fattened
on grain and fed antibiotics before they are slaughtered in facilities that process up to 3,000 animals a day.
“There are farming operations that are really big and do huge volumes of food and that’s part of American
agriculture and that’s good,” Merrigan said. “But there are a lot of people who want to do alternative markets,
and we want to find a way to help them find a living and stay in rural America and help those towns and villages
thrive. This really is a rural development strategy.”
The agency is promoting small meat producers in part by funding and approving more mobile slaughter units,
staffing each one with a federal inspector, educating farmers and USDA employees about the units, and setting
clear guidelines for farmers who want to build one. In December, the department set up a toll-free help line
dedicated to small producers.

A cultural shift
Most people in this country are not likely to eat meat processed in a mobile slaughterhouse, but the USDA’s
promotion of the units marks a significant cultural shift at the agency, especially since Earl Butz, the agriculture
secretary from 1971 to 1976, famously admonished farmers to “get big or get out.”
The change coincides with a backlash against factory farms, fueled by concerns about animal welfare, impact on
the environment and quality and safety of meat. Consumers are increasingly demanding grass-fed beef, pork and
lamb raised on local pastures by farmers who can vouch for the animals’ diet and treatment. The USDA
estimates that the market for locally grown food will be about $7 billion by 2012, up steeply from $4 billion in
2002.
But there is a bottleneck in the system: a lack of slaughterhouses that can work with small farmers. Most big
slaughterhouses require farmers to book appointments far in advance, sometimes as long as 18 months. That’s
difficult for a small farmer raising animals in pastures, where weather and other variables can affect their growth
and readiness for slaughter. But without a federal or state inspection seal, or a special exemption allowed by
some states, meat cannot be sold.
The USDA approved the first mobile slaughter unit for Lopez Island in 2002 and has certified eight others
across the country for large animals — cattle, sheep and pigs. A group of about 20 farmers in Western Maryland
will meet with the USDA later this month to discuss bringing a mobile slaughterhouse to Washington, Carroll
and Frederick counties.
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“People want to buy their stuff locally and they want to buy it from you instead of the counter at Safeway or
Food Lion or from some anonymous slaughterhouse that stuffed it full of antibiotics so it wouldn’t get sick,”
said Dick Stoner, who raises black angus cattle on a farm in Sharpsburg, Md., near the Antietam Civil War
battlefield.
Like neighboring farmers, Stoner sells some cattle to bulk slaughterhouses in the West. He has been consumed
with the idea of a slaughtermobile ever since he heard Merrigan give a talk six months ago. “We’ve got all these
farms within an hour and a half. All we have to do is connect the buyers in the city with these farms and figure
out a way to get the meat to them.”
At roughly $250,000, a basic slaughtermobile costs about one-fourth of a permanent facility and is likely to face
less opposition from the community. “No one wants to live next to a slaughterhouse,” Stoner said. “So getting a
new one built, even on a farm, is almost out of the question.”
Bruce Dunlop, an engineer and farmer on Lopez Island who designed the mobile slaughter unit there, has gotten
so many inquiries from other farmers that he launched a side business and has built nine others. “I get calls and
e-mails every week, from farmers all over the world,” Dunlop said.

‘Just one strategy’
Farmers point out that there are still significant barriers. Slaughtermobiles have to meet the same federal
sanitary standards as permanent slaughterhouses, which is costly, and they come with particular challenges, such
as a need for potable water and a way to dispose of animal waste. Farmers must form cooperatives to purchase
and operate the units. And once the animal is slaughtered, the carcass still has to be brought to a packing house
for cutting and wrapping before the meat can be sold.
“Mobile slaughter units are a bit of a quick fix,” said Joe Cloud, a landscape architect who joined farmer Joel
Salatin — celebrated among the “locavore” movement — to buy a small slaughterhouse in the Shenandoah
Valley in 2007 that was about to shut down. Their operation, T&E Meats, is so busy they are turning away
business.
“You still need to cut up the meat, you need saws, grinders, stuffers, vacuum packers, smokehouses, curing
areas, drying units and all of these things that take a lot of space,” Cloud said. “I just don’t see how we’re going
to rebuild the local community-based system using mobile units.”
Merrigan agrees. “This is just one strategy,” she said.

Via Lyndsey Layton, Washington Post
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By CHRISTINE MUHLKE
May 20, 2010

The only indication that I was outside a slaughterhouse was the blood dripping from a pipe jutting out of a
pristine white trailer. I’d driven right past the Lego-like set-up — a refrigerated semi-trailer with a half-trailer
and a delivery truck stuck onto it — parked behind Eklund’s old farm-machinery shop in Stamford, N.Y. With a
former Hollywood trailer situated nearby, I took it for a movie set. But I was looking at the first mobile
slaughterhouse for large animals in the Northeast.

It was hard to believe that these four innocuous-looking components may well be the answer to the prayers of
livestock farmers.
Organic, grass-fed meat is much in demand in Manhattan restaurants, but little of it is local. It’s not that Hudson
Valley farmers aren’t raising it. Who wouldn’t want the extra 25 cents per pound that a 900-pound organically
raised cow can bring? But when it comes time to kill (or “harvest”) their animals, farmers have only four
slaughter facilities available in the area to go to.
Instead, they drive to Pennsylvania or Massachusetts to plants that can process more than 1,700 cattle a day —
when they can get a slot. “They have to schedule appointments 9 to 12 months in advance,” said Judith LaBelle,
the president of Glynwood, a nonprofit in Cold Spring, N.Y., that focuses on sustaining the regional food
system. “Because they’re raising them outside, they don’t have as much control over their growth as other
people do on feed lots. So even if the animal’s not their optimal weight or condition, they have to keep their
appointment.” The farmers must then return to pick up the meat, which can no longer be certified organic.
It’s understandable why so many livestockers have transitioned to dairy or poultry. If you’re going to raise your
animal as humanely as possible, do you really want it to die on an assembly line?

The fact that regional slaughterhouses were the missing link in the supply chain was no secret among farmers.
So in 2008, the task force at Glynwood began researching how to build a plant that could be moved to selected
docking sites around the Hudson Valley, a portable abattoir able to be replicated anywhere in the country.
By the time Glynwood’s unit was ready for the regulators, the United States Department of Agriculture was
more open-minded about helping farmers trying to build infrastructure. Secretary of Agriculture Tom Vilsack
told me his goal is to help repopulate rural America by creating more market opportunities for small farmers and
strengthening the connection between local supply and demand. “We have to make sure that producers are
capable of getting critical mass to meet consumer demand,” he said.
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In mid-April, the Modular Harvest System, or M.H.S., received U.S.D.A. approval, making it one of a handful
in the country.
“The hardest part was being the first to do this,” said Joan Snyder, a Wall Street investment banker turned sheep
farmer. She now heads LILA, or Local Infrastructure for Local Agriculture, which is the nonprofit owner of the
M.H.S. and the manager of the project. (The Eklunds — Bill, Bill Jr. and Jim — act as the operating company;
if you call LILA’s 800 number and press 2 for slaughter-scheduling, you’ll be transferred to Jim.)
“We had no models to follow,” Snyder said. “We were trying to miniaturize what is a very complex process and
still keep it able to be legal on the road. It’s so well choreographed in there. It’s like the Rockettes: you can’t
step out of line because you’ll bump into somebody’s saw.”

Yes, you will. The kill trailer is 8 feet wide and 53 feet long. In that space a cow, lamb or goat is stunned, killed,
bled, skinned and eviscerated. The organs are rolled into the adjoining inedible parts trailer, to be composted or
picked up by a renderer for disposal. The carcass is sawed in half and washed with a lactic-acid solution before
it’s moved to a chilling compartment. Later, it will be transferred to the connecting refrigerated delivery truck,
which can drive off to the nearest “cut and wrap” facility, or butcher. During the entire process, a U.S.D.A.
inspector — in the Eklunds’ case, a ponytailed woman with a warm smile — stands in the kill trailer.
I wasn’t allowed in during a kill, but I was able to watch the Red Devon cow I’d just admired in the holding area
be led calmly up the ramp and into the trailer. The wild thrashing that followed triggered primal fear and
sadness, which caught me off-guard considering that I’m that obnoxious meat hipster who serves pickled pigs’
tongues at her wedding. Silence. Then blood began trickling from the pipe. When I entered the gory trailer at the
end of the day, the quarters of four cows dangled neatly in the cooler.

LaBelle expects the demand for local processing to grow once farmers (and chefs) know about the M.H.S.
“There may be a place that starts out with a mobile unit that at some point may say, ‘Gee, we have enough to be
able to do a high-quality plant on our own now,’ ” she said. “We would declare victory and leave the field.”

The Eklunds, who are fourth-generation organic dairy farmers, were building a meat-processing plant when
Glynwood contacted them. They said the response from farmers has been tremendous and positive. Even before
they opened the M.H.S., they knew they’d made an impact.
“We had a farmer drive here over an hour,” said Jim, a sturdy, fast-talking 29-year-old with fresh guts on his
boots." He said: ‘I just wanted to see for myself. I sold my cows off three years ago. Couldn’t get ’em processed
in a timely manner. It cost me too much to keep up. Saw you’re doing this. Think this is great. I’m gonna go
home and buy cows again.’ ”
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Bijlage 2. Feasibility Analysis of a MSU
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