ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

МОБИЛНА КЛАНИЦА,
БИЗНЕС НА НАЦИОНАЛНО НИВО - ШВЕЦИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Ярвсьо, Халсингланд,
Швеция

СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВПС:

хуманно отношение към животните и
по-качествено месо

ОБХВАТ:

Национално-Швеция

КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА:

Успешна интеграция на
цялостната визия за хуманното отношение към
животните и качеството
на месото чрез създаване
на мобилна кланица.

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ:

„Hälsingestintan“ е създадена през 1999 година, в отговор на недостатъчното предлагане на месни продукти в шведските магазини.

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА
„Hälsingestintan“ е първата компания в Европа, която използва мобилни кланици, които действат на място в самите ферми. Процесът по създаване на тази иновация се поражда от желанието
на потребителя „етично“ месо, получено при минимален стрес за
животните по време на клането. Компанията е с много високи изисквания към качеството на месото, поради което се търси месо
единствено от ферми с пасищно отглеждане на животните. Заинтересоваността на шведската общественост към хуманното отношение към животните и уникалната концепция по проследяването
му от потребителя, през фермата и до самото животно предлагат
възможност във веригата да се включи и опазването на биоразно-

образието в земите с висока природна стойност.
Мобилната кланица е представена за първи път през 2014 година
от „Hälsingestintan“. Тя е създадена със съдействието на експерти
в областта на животновъдството и ветеринарни лекари. Въведена
е в експлоатация година по-късно. От тогава компанията се развива и нараства значително и мобилната кланица оперира на национално ниво в Швеция. „Hälsingestintan“ е пионер в използването
на мобилни кланици за добиване на телешко месо и технологиите
по проследяване на произхода на храната. Дизайнът й гарантира
пълна автономност - кланицата притежава собствено електрозахранване, отопление и достатъчно количество вода.
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ПРИНОС НА ИНОВАЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО С ВПС
 Първоначално иновацията не е разработена да подкрепя
земеделието с висока природна стойност (ВПС), а по-скоро към етикетирането и предлагането на качествено месо,
но може много лесно да бъде конкретно насочена и към
земеделието с ВПС.
 Към момента въздействието върху земите с ВПС не е доказано, тъй като главната цел на иновацията е да подобри
отношението към животните и качеството на месото, но
иновацията е необходима за затваряне на цикъла на фермите с месодайни породи животни.

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ
 Визията на компанията е да доставя „етично“ добито месо
по иновативен начин. Точно от нея се ражда идеята за мобилна кланица.
 Преминавайки от идеята към нейната реализация компанията тясно си сътрудничи с различни експерти, относно
здравето на животните и хигиената на хранене, и поддържа постоянна връзка с компетентните държавни органи. По
този начин се преодоляват технологичните и законодателните предизвикателства и се предоставя възможност за
проследяване на месните продукти.
 Основен фактор за успеха на иновацията е и големият интерес на шведската общественост към въпросите, свързани с хуманното отношение към животните.

ПОУКИ
 Иновацията е доказателство, че няма предизвикателства, както в технически, така и в юридически аспект, които да не могат да бъдат преодолени, ако подходящите заинтересовани лица конструктивно се включват в организацията на процеса;
 В момента пред иновацията не съществуват ограничителни фактори, тъй като се прилага в национален мащаб, при пълно съответствие с нормативната уредба и интересът към нея расте непрекъснато;
 За да може мобилната кланница да се разпространи извън територията на Швеция е необходимо да се адаптира националното законодателството на съответната страна. Иновацията се прилага и на територията на Франция.
 Иновацията е успешна в национален мащаб и е полезна за цялата общност.

За повече информация и контакти:
Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)
гр. София, Младост 1, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №11, офис 21
ел. поща: step_ngo@abv.bg, тел: +359-898 563647
Янка Казакова, координатор на проект HNV-Link, ел.поща: yanka.kazakova@gmail.com
Вяра Стефанова, координатор „Район на знанието“, ел. поща: v.stefanova65@gmail.com
www. step-bg.bg; www.facebook.com/STEP.BULGARIA
Отказ от отговорност: Публикацията е създадена от Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) по проект HNV-Link и представя гледната точка на авторите. Изпълнителната агенция за научни изследвания не носи отговорност за никое възможно използване на съдържаната в него информация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни
изследвания и иновации Хоризонт 2020 по грантово споразумение № 6963911

