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Austr. dollar AUD 5,13 5,14
Danske kroner DKK 120,21 120,98
Euro EUR 8,95 9,01
Japanske yen JPY 6,68 6,70
Kan. dollar CAD 5,71 5,74
Britiske pund GBP 10,35 10,47
Sveit. francs CHF 589,46 592,74
Sv. kroner SEK 82,18 81,88
US dollar USD 6,29 6,34
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syntar dyrene i tilstrekkelig grad. Hun mener slakting på gårdene er veien å gå for å bedre dyrevelferden.

st for menneskene

VIKTIG  Villfred Bjørnnes mener hjemmeslakting er en nødvendighet.

Villfred Bjørnnes er ikke i
tvil om hvor sauene hans
skal ende sine dager.

Jon Gran

jon.gran@mossavis.no

Bjørnnes som har valgt å starte
opp med sauehold, har nå bygd
opp en stamme på 100 sauer på
gården i Garder. Halvparten av

dem vil endre på slaktebenken i
høst. 

At hjemmeslakting er best for
dyra og dermed også for kjøttet,
er Bjørnnes ikke i tvil om.

– Hjemmeslakting gjør at dyra
ikke blir stresset. Dermed få kjøt-
tet en langt bedre kvalitet. Se på
samene. Du finner ikke en eneste
reindriftssame som tar ut rein fra
innhegningene hvor dyra løper
og stresser rundt. De dyra som
samene skal ha selv, tar de rett
fra naturen, sier Bjørnnes.

Han er ikke bare opptatt av at
dyra skal ende sine dager på en
best mulig måte. Dersom det blir
mer fart i hjemmeslaktingen,
øker det grunnlaget for å drive
videreforedling av kjøttvarene.
Det kan skje ved at det utvikles
større eller mindre produsent-
nettverk.

– Jeg har planene klare for et-
ter hvert å kunne drive med
videreforedling av kjøtt, sier
Bjørnnes.


