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Introduktion 

Introduktion 

Denne rapport er udarbejdet i 2013 som led i projektet ”Fremtidens kompetencebehov i 

svinekødsbranchen” med støtte fra Svineafgiftsfonden. Rapporten er udarbejdet af Karen Hamann (IFAU) 

og Karen Wahlgreen (UCR). 

Fødevareerhvervet i Danmark beskæftiger ca. 140.000 personer, og heraf arbejder ca. 7.000 i svine-

slagteriindustrien. Medarbejderne i denne branche er dels faglærte (som f.eks. industrislagtere og 

tarmrensere), dels ufaglærte (med dansk eller udenlandsk baggrund). Hertil kommer andre faggrupper som 

f.eks. akademikere. Ufaglærte udgør ca. 53 % af arbejdsstyrken i fødevareindustrien (inkl. drikkevarer og 

tobaksindustri). Det er den højeste andel sammenlignet med øvrige fremstillingsindustrier i Danmark1. Det 

nøjagtige tal for ufaglærtes andel af arbejdsstyrken i svinekødsindustrien kendes ikke, men andelen er stor.  

Der findes i Danmark et bredt udbud af uddannelser, der er målrettet medarbejdere i fødevaresektoren, og 

mange af uddannelserne er specifikt udviklet til svinekødsindustrien. Det gælder både for 

erhvervsuddannelser og AMU kurser. Fra flere sider lyder det, at søgningen til de faglige uddannelser 

målrettet svinekødsindustrien er faldende, og at nogle virksomheders brug af faglig efteruddannelse er 

meget begrænset. Det fører til spørgsmålet om, hvorvidt de uddannelser, der udbydes i dag passer til 

virksomhedernes behov? Et andet spørgsmål er, om uddannelserne er attraktive for de 

uddannelsessøgende – det gælder både for de unge og for medarbejdere på efteruddannelse? Endelig er 

det spørgsmålet om, hvad der motiverer svinekødsbranchen til at søge fagligt uddannet personale? 

 

Om projektet 

Projektets overordnede mål er at identificere det kompetencebehov, som den danske svinekødsindustri har 

i dag og forventes at have i de kommende år i de jobfunktioner, der har med slagtning, opskæring, 

udbening og forædling at gøre. Det er velkendt, at medarbejdere med de rette og tidssvarende 

kompetencer en vigtig forudsætning for en branchens konkurrencekraft. Med dette projekt er det 

hensigten at komme med forslag til modernisering af erhvervs- og efteruddannelser, således at 

uddannelser af faglærte og ufaglærte medarbejdere imødekommer svinekødsbranchens behov fremover.  

Svinekødsbranchen er defineret til at omfatte de virksomheder, som slagter, forarbejder og afsætter 

svinekød i Danmark og i udlandet. Derved omfatter svinekødsbranchen: 

 Andelssvineslagterier 

 Private slagterier 

 Opskæringsvirksomheder 

 Virksomheder der fremstiller forædlede kødprodukter 

 Virksomheder der handler med svinekød (f.eks. grossister og eksportører) 

 Tarmrenserier 

                                                             
1 New Insight, 2013 
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Projektet har fokus på svinekødsindustrien. Der er inddraget betragtninger om øvrige brancher (f.eks. 

detailslagter, slagteriteknologi, ingredienser, kok m.v.) for at få projektets resultater sat i perspektiv. Der 

eksisterer en faglært uddannelse til tarmrenser. Den nuværende uddannelse har branchen medvirket ved 

udformningen af, og det årlige lærlingeindtag er stabilt. Derfor vil betragtninger i analysen vedr. 

tarmrenser-uddannelsen kun blive inddraget, hvis konklusioner eller eksempler taler for det. Den 

metodiske tilgang til projektet er beskrevet i bilag 1. 

I kapitel 1 er eksisterende EUD uddannelser til svinekødsindustrien gennemgået samt de udfordringer, som 

EUD uddannelserne står overfor i dag. Kapitel 2 sætter fokus på faglighed i svinekødsbranchen. Kapitel 3 

analyserer de faktorer, som har betydning for kompetencebehovet. I kapitel 4 præsenteres forslag til 

modernisering af EUD og efteruddannelse målrettet svinekødsbranchen. Rekruttering til en moderniseret 

faglært uddannelse indenfor kødindustri og perspektiver for en karrierevej i branchen beskrives i kapitel 5. I 

det kapitel findes også en handlingsplan for realisering af projektets forslag.  

 

Dialog med branchen 

Rapportens konklusioner bygger på en tæt dialog med virksomheder i svinekødsbranchen. Som led i 

projektet er der gennemført interviews med virksomheder og afholdt workshops med deltagere fra 

svinekødsbranchen. Når det i rapporten anføres at ”branchen peger på…” eller ”virksomhederne anfører…” 

referer det til udsagn og kommentarer indhentet gennem dialogen med branchen. Gennemgående har det 

været højt prioriteret i arbejdet at indhente så præcise og detaljerede informationer om branchens ønsker 

og behov som muligt. Endvidere er der indsamlet rapporter, artikler og andet materiale om fremtidens 

uddannelser, udvikling i svinekødsmarkedet, kompetencebehov og teknologi. Det indsamlede materiale er 

listet under Referencer, og den metodiske tilgang er beskrevet i bilag 1. Det er forfatternes vurdering, at 

rapportens konklusioner er udarbejdet på et solidt og branchenært grundlag. 

Rapportens forfattere ønsker at takke de mange, som har medvirket ved interviews, workshops og i øvrigt 

har bidraget med sparring gennem hele projektet. Det er håbet, at rapportens resultater og forslag kan 

blive realiseret til gavn for den danske svinekødsindustri. 
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Kapitel 1 Analyse af eksisterende EUD uddannelser målrettet 

svinekødsindustrien 

 

1.1 Erhvervsuddannelser (EUD uddannelser) i dag 

Optagne elever på uddannelserne 

Der udbydes i dag følgende EUD uddannelser2 målrettet svinekødsindustrien: Industrislagter (trin 1) og 

Industrislagterspecialerne svineslagter, forædler og kreaturslagter (trin 2).  Herudover udbydes en 

uddannelse til tarmrenser (trin 1 og trin 2). Figur 1 viser det årlige indtag af lærlinge på uddannelser til 

svinekødsindustrien. I dag udbydes alle EUD målrettet svinekødsindustrien på Uddannelsescentret i 

Roskilde – Slagteriskolen, som er brancheskole for slagteriindustrien. 

Figur 1: Antal elever på EUD målrettet svinekødsindustrien 

Uddannelse 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Industrislagter (trin 1) 26 28 47 70 58 52 44 32 42 

Svineslagterspeciale 
(trin 2) 

15   3   1   9   0 13 15 15 18 

Forædlerspeciale 
(trin 2) 

  1   7   2   0   0   0   3   2   2 

Kreaturslagter (trin 2)   0   0   1   0   0   0   1   0   1 

Industritarmrenser 
(trin 1) 

14 12   8 27 20 29 28 31 32 

Tarmrenser (trin 2)     3   1   8 13   5 12 11 

(data fra UCR, 2013) 

 

Det ses af figur 1, at antallet af elever på Industrislagter (trin 1) siden 2005 er steget fra 26 optagne til 42 

optagne elever i 2013. Dog har der været optaget 70 elever i 2008; det højeste antal i perioden fra 2005 til 

2013. Tallene i figur 1 peger på, at antallet af elever på industrislagter-uddannelsen er stabiliseret omkring 

40-45 personer årligt. Der ses en svag tendens til at antallet af elever på svineslagterspecialet (trin 2) er 

steget fra 13 i 2010 til 18 i 2013. Denne stigning tilskrives især, at Tican fra 2012 kun indgår kontrakt med 

lærlingene om det fulde 3 årige uddannelsesforløb (trin 1 og trin 2).  

Den uddannelse, målrettet svinekødsindustrien, som de faglærte gennemgår i dag, blev sidst revideret i 

2005, hvor den daværende 3- årige uddannelse blev ændret til en trindelt model med den 2-årige 

Industrislagter som trin 1 og 1 år med speciale som trin 2. Ca. 60 % af lærlingene står af efter trin 1, for 

derefter at arbejde med udbening, og ca. 40 % fuldfører den 3-årige uddannelse. 

Svineslagterspecialet er det mest benyttede speciale, hvorimod antallet af lærekontrakter på 

forædlerspecialet er på ganske få kontrakter årligt jf. figur 1. Der er i dag ikke er et rentabelt grundlag for 

brancheskolen for at udbyde uddannelsen, hvorfor netop dette speciale må anses for at være truet. Dette 

                                                             
2 En EUD uddannelse veksler mellem skoleophold og praktik i en virksomhed. 
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synes at være en uheldig udvikling, set i sammenhæng med den demografiske udvikling, der betyder afgang 

i de kommende år af ældre erfarne fagfolk med erfaring indenfor pølsemageri og forædling af 

kødprodukter kombineret med en manglende tilgang af nye, unge fagfolk med dette speciale. Det er jf. 

udsagn fra branchefolk, allerede i dag svært at finde dygtige fagfolk i branchen inden for dette område. 

Industrislagterlærlinge har som regel tegnet en lærekontrakt med en virksomhed, før de påbegynder 

uddannelsen, og de er dermed sikret en læreplads under hele uddannelsesforløbet. Ansøgere til 

lærepladser er typisk i praktik i virksomheden i et par uger, inden der indgås en aftale om en lærekontrakt, 

således at begge parter kan se hinanden an. Ved denne fremgangsmåde kan ansøgeren ligeledes afprøve, 

om han bryder sig om arbejdets karakter og atmosfæren på arbejdspladsen. Interviews med 

virksomhederne peger på, at netop denne praktiktid forud for indgåelse af lærekontrakt har stor betydning 

for at få de rette lærlinge og dermed et reduceret frafald gennem uddannelsen. 

Tidligere havde en lærling ofte kendskab til arbejdspladsen, eftersom et eller flere familiemedlemmer 

arbejdede på slagteriet, som typisk var en stor arbejdsplads i lokalområdet. Dette er mindre almindeligt i 

dag, hvor slagterierne skal ud at rekruttere lærlinge fra et bredere grundlag og større geografisk opland end 

nærområdet. Dette indebærer en stor udfordring for virksomhederne, som ofte har vanskeligheder med at 

tiltrække tilstrækkeligt med unge mennesker, der finder det interessant at søge ind i slagteribranchen.      

 

1.2 Uddannelsernes opbygning 

1.2.1 Om uddannelsen til industrislagter 

Industrislagteruddannelsen er, som øvrige erhvervsuddannelser, en lærlingeuddannelse, bygget op i 

moduler, så der veksles mellem skoleophold og praktik i virksomheden. Undervisning ved skoleophold er 

opdelt i et grundforløb, som er på 2x5 uger, og et hovedforløb, som er på 3x3 uger og 1x5 uger; i alt 24 uger 

på trin 1. Herefter går lærlingen til eksamen og får sit svendebrev på trin 1 som industrislagter. Det samlede 

forløb tager 2 år. 

Herefter kan lærlingen vælge tre specialer på trin 2: svineslagter, forædler eller kreaturslagter. Specialerne 

gennemføres på 1 år med undervisning på skole i moduler på 2x3 uger samt 1x4 uger, i alt 10 uger. 

Lærlingen kan vælge fra starten at tage uddannelsen som en sammenhængende 3-årig uddannelse.   

Sammenlagt udgør skoleophold ca. 25 % og praktiktiden på virksomheden ca. 75 % af uddannelsen.  

Indholdet i skoleforløbene på de forskellige trin og de opnåede kompetencer er: 

 Trin 1: korrekt knivhåndtering, opskæring af svin, udbening af eksportudskæringer i henhold til 

produktspecifikationer, hygiejne, fødevaresikkerhed og mikrobiologi, dyrevelfærd, arbejdsmiljø, 

kvalitets- og udbyttekontrol samt kalkulation og brug af informationsteknologi. 

 Trin 2 Svineslagterspecialet: kompetencer indenfor alle forhold omkring svineslagtning, kendskab til 

og brug af slagterobotter, vurdering af produktionsform, optimering af produktion, samarbejde i 

team og planlægning af arbejdet. Han skal kunne forene det slagterfaglige arbejde med det 

arbejde, som robotter udfører. 
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 Trin 2 Forædlerspecialet: kompetencer indenfor industriel detailskæring, kødteknologi, kendskab til 

forædlingsteknikker, salte-, røge- og kogeprocesser, farsvareproduktion, proteiner og 

produktionsoptimering. 

 Trin 2 Kreaturslagterspecialet: fokus på slagtning og udbening af kreaturer. Da projektet er 

relateret til svinekødsbranchen uddybes dette speciale ikke yderligere i rapporten.   

Hygiejne og fødevaresikkerhed er et gennemgående tema under hele uddannelsen. Endvidere opnår 

lærlingen et overblik over produktionsforløbet og opgaverne på et svineslagteri. Det giver lærlingen 

forståelse for helhed og sammenhæng i processerne på virksomheden. 

 

1.2.2 Undervisningen 

Skoleophold 

Skoleopholdet foregår på UCR, som har træningsfaciliteter til både den teoretiske og den praktiske 

undervisning med svineslagteri, opskærings-, udbenings- og forædlingsfaciliteter. Svineslagteriet på skolen 

er bygget op, så lærlingene kan træne alle operationer på slagtekæden i et tempo tilpasset en 

læringssituation. Undervisningen i svineslagtning er tilrettelagt, så eleverne opnår faglige og 

håndværksmæssige kompetencer frem for anvendelse af robotter og anden ny teknologi. Det samme 

gælder for opskæring og udbening, hvor teknikkerne læres og indøves på skolen. For alle opgaver gælder 

det, at rutine og hastighed trænes i virksomheden i praktikperioderne.  

På skolen lægges der i undervisningen vægt på at bruge metoder, som videst muligt integrerer teori og 

praksis. Lærlingene er ofte meget praktisk orienterede, så boglige fag og teoriundervisning udgør ca. 20 % 

af skoleforløbet og praktiske øvelser ca. 80 %. Eksempelvis kan læring om hygiejne, kvalitet og udbytter 

opnås ved praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i den praktiske undervisning i slagtning og udbening.       

Under praktiktiden gennemføres opgaveløsning i brevskoleform med det formål at understøtte læringen i 

perioden mellem skoleopholdene. 

I interviews er det blevet påpeget, at lærlingene, når de var på skolen, oplevede en del spildtid i hverdagen. 

Her blev nævnt spildtid på grund af for mange mellemtimer i løbet af en undervisningsdag, for få lektioner 

(skemafri undervisning), og endelig at en skoledag på ganske få timer en fredag var ”virkelig spild af tid”, 

når undervisningen kunne være gennemført en af de andre dage.  Det står i stærk kontrast til dagligdagen 

på en travl arbejdsplads som et slagteri. Det fremgik også af interviews, at der var et ønske om at sikre 

mere aktivitet i fritiden.   

Undervisningen på skolen varetages af faglærere. De har typisk en faglært baggrund kombineret med 

erhvervserfaring fra et slagteri og en pædagogisk uddannelse. Lærerne har således stærke faglige 

kompetencer og flere har erfaring fra arbejde i forskellige virksomheder og organisationer indenfor dansk 

og udenlandsk kødindustri. Det er en udfordring for skolen, at en stor andel af lærerne indenfor en kort 

årrække når pensionsalderen og et generationsskifte presser sig på. Skolen er bevidst om denne situation 

og arbejder på at sikre nye kræfter i lærerteamet på køduddannelsen.    

Det er en klar målsætning, at lærlingen som udlært industrislagter har et højt fagligt niveau for derved at 

sikre optimal kvalitet af produkterne og korrekt betjening af robotter og anden teknologi i den daglige 
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produktion. Endvidere er det et mål, at den udlærte industrislagter har en bred kompetence indenfor sit 

fagområde. De brede kompetencer er grundlaget for, at en faglært industrislagter er en fleksibel 

medarbejder, der kan indgå i mange jobfunktioner på virksomheden. Interviews understreger, at netop de 

brede kompetencer, den faglige indsigt og fleksibiliteten er de parametre, der gør faglærte industrislagtere 

til efterspurgte medarbejdere. Samtidig giver uddannelsen som faglært en bedre helhedsforståelse for de 

opgaver, processer og sammenhænge, der er på et svineslagteri. Netop helhedsforståelse fremhæves af 

virksomhederne, som et kompetenceområde, der efterspørges i stigende grad hos medarbejdere i 

produktionen.  

 

Samarbejde mellem skole og praktiksted 

Lærlingene skal lære på skolen, hvad der er fagligt og kvalitetsmæssigt korrekt, således at lærlingen har 

opnået de faglige kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Eksempelvis skal lærlingene lære om de 

kravspecifikationer som industrien anvender for de forskellige udskæringer. Virksomheden skal støtte 

lærlingen i praktikperioden og sikre at det, der læres på skolen, bliver trænet, samt at lærlingen kommer 

rundt i virksomheden. Endvidere skal virksomheden (i samarbejde med skolen) sikre, at lærlingen opnår 

kendskab og rutine til alle de opgaver, som indgår i uddannelsen til faglært industrislagter. Det tætte 

samarbejde mellem virksomhed og skole er med til at sikre, at de faglærte industrislagtere opnår en meget 

bred og brancherelevant kompetenceflade, og det er med til at gøre industrislagtere til meget fleksible 

medarbejdere.  

Hver virksomhed har udpeget en lærlingeansvarlig, som har til opgave at sikre, at lærlingens hverdag og 

daglige opgaver bidrager til den læring, han skal opnå. Desuden skal den lærlingeansvarlige støtte og 

motivere lærlingen til at trives med opgaverne, så virksomheden derved bidrager til at fastholde lærlingene 

under uddannelsen.  

Der er løbende kontakt mellem underviserne på skolen og lærepladsens lærlingeansvarlige, således at 

virksomheden kender til det stof, der aktuelt arbejdes med på skolen. Kontakten mellem den 

lærlingeansvarlige og skolen er også forudsætningen for at kunne reagere på eventuelle problematikker i 

forhold til den enkelte lærling. 

 

1.3 Udfordringer for EUD målrettet svinekødsindustrien 

1.3.1 Rekrutteringsgrundlaget 

Årsager til valg af uddannelse til industrislagter 

For at komme i gang med en uddannelse til industrislagter har ansøger forinden indgået en kontrakt med 

en læreplads. Svineslagterierne søger lærlinge gennem opslag på uddannelsesportaler og virksomhedernes 

hjemmesider. De, som ønsker at prøve kræfter med faget, inviteres til en 14 dages praktikperiode (med 

løn), hvor den unge (eller en potentiel voksenlærling) har mulighed for at prøve at arbejde på slagteriet 

under de konditioner, der findes her. Slagterierne fremhæver, at praktikperioden har fået en del potentielle 

ansøgere til at trække sig, hovedsagelig fordi arbejdet og arbejdsbetingelserne har overrasket. De, som 
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gennemfører praktikperioden, får mulighed for at indgå lærekontrakt med slagteriet. Samlet har 

praktikperioden ført til, at frafaldet blandt lærlingene er faldet. 

Interviews viser, at ansøgere vælger uddannelsen til industrislagter af bl.a. følgende grunde: 

 Min familie har arbejdet på slagteriet; 

 Jeg vil gerne arbejde med hænderne og være fysisk aktiv;  

 Det er et maskulint job, der tiltrækker mig 

 Den var den mest oplagte eller eneste mulighed i lokalområdet; 

 Slagteriet har taget imod mig trods min baggrund; 

 Det er et job, hvor der hurtigt kan tjenes gode penge; 

 Jeg vil gerne læse videre til procesteknolog. 

Der er således mange forskellige årsager til at tegne en lærekontrakt som industrislagter. Interviews peger 

på, at valget af industrislagter-uddannelsen ikke altid er et første-valg. Det kan skyldes, at f.eks. bogligt 

svage ansøgere har oplevet nederlag på andre uddannelser og er droppet ud der for så efterfølgende at 

søge ind på uddannelsen. Der er også nævnt eksempler på, at slagterierne har taget f.eks. tidligere 

kriminelle ind som voksenlærlinge. Her er det vigtigt at understrege, at slagteribranchen er anerkendt som 

en rummelig branche, der har plads til alle. Det tyder på, at der er mange forskellige motivationer for at 

tegne en lærekontrakt med slagteriet. Dermed er det lærekontrakten og det efterfølgende job med gode 

indtjeningsmuligheder, der er den primære årsag til at gennemføre uddannelsen til industrislagter - og ikke 

selve uddannelsen, dens indhold, muligheder for at videreuddanne sig eller finde anden beskæftigelse i 

kødindustrien, der tiltrækker ansøgerne. 

 

Oplysning om industrislagter uddannelsen 

Med en gennemført 3-årig faglært uddannelse til industrislagter med speciale har svenden mulighed for at 

videreuddanne sig til f.eks. procesteknolog. Interviews med bl.a. lærlinge peger på, at der er rigtig mange 

lærlinge, der ikke er klar over mulighederne for at videreuddanne sig eller som er vidende om andre 

jobmuligheder med en industrislagteruddannelse som baggrund. Det tyder på, at der er et stort behov for 

at oplyse om de muligheder for videreuddannelser og jobs, som en 3 årig faglært uddannelse som 

industrislagter åbner op for.  

For mange unge er det i folkeskolen, at der første gang stiftes bekendtskab med EUD uddannelserne. 

Interviews viser, at oplysning af de unge om de muligheder, som en faglært 3-årig uddannelse fører med 

sig, ikke er grundig nok. Derfor vælger mange unge en gymnasial uddannelse, for ”den kan bruges til 

noget”. Her er det vigtigt at sætte ind i forhold til at oplyse om mulighederne ved en faglært uddannelse. I 

forlængelse heraf skal også nævnes, at slagteribranchen generelt ikke anses for et førstevalg som 

karrierevej. Det fremgår af interviews med virksomheder, lærlingeansvarlige og lærlinge. Den negative 

indstilling til branchen er med til at ”tale branchen ned” blandt unge, folkeskolelærere og 

uddannelsesvejledere, og det bidrager ikke til at øge antallet af lærlinge, der søger til slagteribranchen.  

For at tiltrække lærlinge til slagteribranchen har virksomhederne i branchen selv taget initiativ til at komme 

i kontakt med de unge (og voksenlærlinge) som f.eks.: 
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 At tage lærlinge med ud på produktionsskoler for at vise hvordan de skærer en gris ud; 

 At invitere til Åbent Hus på slagteriet for f.eks. folkeskole-, produktionsskole- eller gymnasieklasser; 

 At deltage ved uddannelsesmesser 

Slagterierne fortæller, at når de er til stede ude hos de unge på f.eks. produktionsskoler, oplever 

virksomhederne en positiv interesse for branchen. Men virksomhederne oplever også, at de unge ved 

forbavsende lidt om slagteribranchen og derfor ikke har vist interesse for branchen. Ved at være til stede 

og i dialog med de unge har virksomhederne oplevet en mere positiv holdning blandt de, som søger 

læreplads. Det må nævnes her, at Tican har været meget opsøgende og gjort et aktivt stykke arbejde for at 

komme i kontakt med potentielle lærlinge. Det har ført til, at virksomheden nu har oprettet venteliste på 

lærekontrakter.  

 

1.3.2 Udviklingen i den danske svineslagteriindustri 

Produktion og beskæftigelse 

Antallet af svineslagtninger for perioden 2008 til 2012 har vist relativt store udsving mellem årene. I 2008 

blev der slagtet 21,1 mio. grise i Danmark, og i 2009 var antallet 19,3 mio. grise. Det er det laveste antal 

svineslagtninger indenfor den seneste 5-års periode. I 2012 nåede antallet af svineslagtninger 19,4 mio. 

dyr3.  

I samme periode er produktionen af levende svin til eksport steget fra 6,3 mio. i 2008 til ca. 10 mio. i 2013, 

hvilket er problematisk for kapacitetsudnyttelsen af slagterianlæg i branchen. 

Ved udgangen af 2013 omfattede den danske svineslagteriindustri de to store andelsslagterier Danish 

Crown og Tican. Hertil kommer 7 private slagterier med over 10.000 svineslagtninger årligt, hvor Brørup 

Slagteri er det største4. Alle de nævnte virksomheder har slagteaktiviteter i Danmark. Danish Crown og 

Tican har forædling på flere anlæg i udlandet, og Brørup Slagteri har via moderselskabet Tönnies Fleisch 

også forædling i udlandet. Danish Crown har slagterier og forædlingsvirksomheder i Polen, UK, Tyskland og 

Sverige. Danish Crown slagtede i regnskabsåret 2012/2013 ca. 21,1 mio. svin og søer, heraf 6,3 mio. svin i 

udlandet. Tican slagtede 1,7 mio. svin og Brørup Slagteri ca. 1 mio. svin5.  

Slagtning af grise skal helst foregå tæt på, hvor de bliver produceret af hensyn til dyrevelfærd og 

kødkvalitet. Derfor er det vigtigt for den danske svineindustri at beholde slagteopgaverne her i landet.  

Udbening og forædling kan nemmere foregå på anlæg med større distance til svineproduktionen, f.eks. på 

anlæg i udlandet. Slagteriindustrien har gennem en årrække udflyttet udbenings- og forædlingsaktiviteter 

til især Tyskland og Polen. Det har kostet arbejdspladser i Danmark. Det faldende antal svineslagtninger har 

gennem de seneste år ført til lukning af flere slagterier i Danmark. Siden 2008 er beskæftigelsen i den 

danske slagteriindustri faldet fra 10.000 til ca. 7.000 i 2012, figur 2. 

 

                                                             
3 Slagteristatistikken 2012 
4 Slagteristatistikken 2012 
5 Data fra virksomhedernes hjemmesider. 
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Figur 2: Udvikling i antal beskæftigede i den danske slagteriindustri 2008-2012 

 

 (Data fra Slagteristatistikken 2012) 

Det forventes, at beskæftigelsen i den danske svineslagteriindustri vil falde yderligere, idet Danish Crown 

på repræsentantskabsmøde i december 2013 har varslet, at der skal lukkes flere anlæg i løbet af 20146. De 

forventede lukninger begrundes med det høje omkostningsniveau for produktion i Danmark. Endvidere 

anfører Danish Crown, at det et er nødvendigt for virksomheden at have en konkurrencedygtig struktur og 

produktion, men også at virksomheden fortsat skal kunne imødegå situationer med udsving i 

svineproduktionen i Danmark. Det indikerer et ønske om tilpasning og fleksibilitet i produktionsstrukturen, 

hvilket forventes at få en indflydelse på virksomhedens efterspørgsel efter faglært arbejdskraft.  

Som det fremgår af ovenstående, er beskæftigelsen i slagteriindustrien og antallet af slagtede grise faldet 

siden 2008, men produktiviteten er øget, figur 3. Kurven viser, at der slagtes og opskæres flere grise pr. 

medarbejder i dag end for 5 år siden7. Medvirkende faktorer hertil er, at slagterierne anvender mere 

teknologi og har automatiseret flere processer. 

 

Figur 3: Antal slagtede grise pr. medarbejder 2008-2012 

 

(IFAU på baggrund af tal fra Slagteristatikken 2012) 

                                                             
6 www.food-supply.dk (januar 2014). 
7 Tallene er en bred gennemsnitsbetragtning for den danske svineslagteriindustri og refererer ikke til bestemte 
virksomheder.  
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Faglærte contra ufaglærte medarbejdere 

En anden væsentlig tendens i branchen er, at slagterierne i høj grad benytter ufaglærte medarbejdere - ofte 

med anden etnisk baggrund end dansk. Det estimeres, at ca. 80 % af medarbejdere i produktionen er 

ufaglærte og ca. 20 % er faglærte. Dog er der meget store variationer på fordelingen faglært/ufaglært 

mellem virksomhederne og mellem de enkelte anlæg. Det har desuden ikke været muligt at få oplyst den 

præcise fordeling mellem faglært og ufaglært arbejdskraft, da der tilsyneladende ikke føres regnskab 

hermed i virksomhederne. Det fremgår af interviews, at der er mange dygtige ufaglærte blandt 

produktionsmedarbejderne. Dog fremhæver virksomhederne, at de ufaglærte ofte ikke har samme 

fleksibilitet og forståelse for sammenhænge i produktionen (helhedsforståelsen) som de faglærte, og at en 

faglært nemmere kan flyttes rundt efter behov i produktionen, da de er bredere i deres kompetencer.  

Interviews viser, at for flere slagterier har rekruttering af arbejdskraft (faglært såvel som ufaglært) til 

afhjælpning af belastede perioder ved ferier eller større opgaver været svær. Slagterierne forklarer, at 

danske ledige (ufaglærte) ikke har været motiverede for at søge stillingerne trods tilbud om oplæring og løn 

under oplæring og antallet af ansøgere har heller ikke kunnet opfylde slagteriernes behov. Det får 

slagterierne til at hyre udenlandsk arbejdskraft. Her anfører slagterierne, at udenlandske arbejdere, som 

eksempelvis har arbejdet nogle år i den tyske slagteriindustri og eventuelt har en faglig uddannelse fra 

hjemlandet, har de nødvendige kompetencer og den rutine, som slagterierne har brug for til at få løst den 

pågældende opgave.  

Den udbredte brug af ufaglært arbejdskraft har betydning for fagligheden i produktionen, behovet for 

kompetencer og motivationen for efteruddannelse. Endvidere har denne forskydning mod større brug af 

ufaglærte medført, at antallet af lærlinge på industrislagter uddannelsen er faldet til et årligt lærlingeindtag 

på ca. 40. Det niveau er kritisk, da det er nødvendigt med en vis volumen for, at en EUD uddannelse til 

industrislagter kan gennemføres med en høj faglig kvalitet og brancherelevant indhold. Det anslås, at en 

fordobling i antallet af uddannelsessøgende (svarende til ca. 80 lærlinge pr. år) er det mål, der skal 

tilstræbes for den moderniserede uddannelse.  
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Kapitel 2 Svinekødsbranchen og faglighed 

 

2.1 Lærlinge i svinekødsindustrien 

Virksomhedernes optag af lærlinge 

Der optages lærlinge i svinekødsindustrien til de faglærte uddannelser: 

 Industrislagter 

 Industrislagter m. speciale 

Lærlinge i Danish Crown optages på den 2 årige Industrislagter-uddannelse med mulighed for at forlænge 

uddannelsen til trin 2 med svineslagterspecialet, figur 4. Hos Tican har stort set alle lærlinge siden 2012 fået 

kontrakt på den 3 årige uddannelse. Tican vurderer, at det bedst kan betale sig for virksomheden at give 

lærlingene den fulde 3 årige uddannelse; det gælder også for kommende lærlingeindtag. Brørup Slagteri 

har tidligere haft lærlinge, og i 2013 er der indgået kontrakt med 1 lærling. 

Figur 4: Lærlingeoptag i slagterivirksomheder 2013 

Virksomhed Trin 1 Trin 2 m. 
speciale 

3-årig m. 
svineslagter-
speciale 

3-årig m. 
forædler-
speciale 

3-årig m. 
kreatur-
slagterspeciale 

Danish Crown 30 10    

Tican 8  8   

Brørup Slagteri 1     

Andre 5   1 1 

(Data fra interviews, 2013) 

 

Det er væsentligt at fremhæve her, at især andelsselskaberne har uddannelse af produktionsmedarbejdere 

som et prioriteret indsatsområde for de kommende år, og at det er en strategisk beslutning i de enkelte 

virksomheder, hvor mange lærlinge der skal optages. De store andelsslagterier anfører, at langt 

hovedparten af de udlærte industrislagtere får job i virksomheden. De, som ikke får job på lærestedet, har 

som regel selv valgt at de vil søge andre udfordringer for at få mere erfaring eller prøve noget andet.  

Ét argument fra branchen for ikke tage flere lærlinge end man gør i dag er, at der løbende frigives dygtige 

produktionsmedarbejdere ved lukning af slagterier. De folk kan overføres til andre anlæg. Desuden er der 

udsagn om, at der ikke er behov for så mange faglærte slagtere til ledelsesopgaver, idet det er begrænset, 

hvor mange stillinger, der er at tilbyde. Det er typisk faglærte medarbejdere, der rekrutteres til 

virksomhedernes interne (og eksterne) programmer for opkvalificering til forskellige lederjobs i 

produktionen. Gennem de seneste år har der været en svag tendens til at ansætte folk med anden 

baggrund til lederstillinger, f.eks. ingeniører eller ledere fra andre brancher end slagteribranchen.    
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Beskæftigelse og videreuddannelse af lærlinge 

På andelssvineslagterierne kommer lærlingene efter endt uddannelse til at arbejde ved båndet med 

udbening og i slagteafdelingen. Svende, der viser initiativ og som lærer godt, har mulighed for at blive 

rekrutteret til virksomhedernes egne uddannelsesprogrammer med henblik på at blive team leder eller 

driftsleder. Svendene kan også søge om at blive uddannet til arbejdsstudietekniker eller blive mester, og 

evt. også lærlingeansvarlig.   

Interviews med virksomhederne og lærlingeansvarlige viser at, slagterierne er meget glade og tilfredse med 

de faglærte slagtere. Virksomhederne anfører, at det der kendetegner en faglært industrislagter i forhold til 

en ufaglært er, at den faglærte person: 

 Kan tænke og handle selvstændigt, og tager initiativ 

 Har kendskab til mange forskellige processer og rutiner i branchen og kan derfor indgå i mange 

forskellige funktioner på slagteriet, hvorimod en ufaglært typisk er trænet til en eller to funktioner. 

 Har en god faglig ballast der gør ham til en værdifuld medarbejder med en høj grad af fleksibilitet. 

 Har overblik når produktionen ikke følger den daglige rutine, f.eks. i forbindelse med nedbrud på 

båndet. 

 Har en større forståelse for sammenhænge i produktionsforløbet og kan nemt sætte sig ind i f.eks. 

reklamationsproblematikker eller ved opstart af nye udskæringer. 

Ovenstående viser, at faglærte industrislagtere besidder en række kompetencer, der er meget værdifulde 

for svinekødsindustrien. Især fremhæver virksomhederne, at de faglærtes højere grad af fleksibilitet og 

helhedsforståelse er vigtige for en effektiv og flydende produktion. 

 

2.2 Motivation for faglighed 

Høj grad af faglighed men behov for modernisering 

De store virksomheder i svinekødsbranchen har strategisk erklæret, at forædlede kødprodukter skal udgøre 

en større del af omsætningen end det ses i dag. Eksempelvis anfører Danish Crown, at forædlede produkter 

i fremtiden skal udgøre op mod 60 % af koncernens produktion. Tal fra kapitel 1 viser, at kun ganske få 

personer (2 i 2013) var indskrevne på det faglærte speciale Forædler på UCR. En manglende tilgang af nye 

forædlere, kombineret med en naturlig, aldersbestemt afgang af erfarne fagfolk, vil uvilkårligt reducere 

fremtidens rekrutteringsgrundlag af dansk-uddannede faglærte forædlere. Det vil antagelig føre til en 

nedgang i de faglige kompetencer indenfor fremstilling af forarbejdede kødprodukter, og det børe være et 

opmærksomhedspunkt for svinekødsbranchen. 

For at sikre at de emner, der indgår i uddannelsen (gælder både trin 1 og specialerne på trin 2), fører til de 

kompetencer, som efterspørges af branchen, er der behov for at modernisere ”fagligheden” i alle trin. 

Slagteriindustrien benytter i et stadigt stigende antal funktioner mere teknologi og automatiseret udstyr. 

Motivationen for at installere teknologi er at øge produktiviteten og lette arbejdet. Forudsætningen herfor 

er dog, at de som betjener teknologien, er uddannede til det. Det gælder personen før maskinen, den der 
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betjener maskinen, og den der modtager produktet fra maskinen. Betjening af moderne teknologi på 

slagterierne kræver indsigt i, hvordan maskinen fungerer, f.eks. indstillinger, korrektion, fikspunkter etc. 

Helhedsforståelse omkring maskinen med træning i at se og høre, om teknologien fungerer optimalt er 

ligeledes vigtig, så et teknisk problem kan tages i opløbet. Den nuværende uddannelse til industrislagter 

lægger ikke nok vægt på samspillet mellem slagter, maskine og maskinbetjening. Det er et andet eksempel 

på et kompetenceområde, der bør moderniseres og dermed medvirke til at gøre fagligheden mere 

målrettet branchens behov. 

Det er fremhævet af virksomheder og lærlingeansvarlige ved interviews, at den faglige del af uddannelsen 

med udbening og slagtning er god nok. Der sker en kontinuerlig ”kalibrering” mellem virksomhed og skole 

om det faglige indhold, hvad angår de produktspecifikationer, der undervises i. Der er behov for at tilpasse 

”fagligheden” indenfor andre emner, så den i højere grad svarer til branchens behov i dag. Under 

interviews med virksomhederne kom det tydeligt frem, at et stort antal ufaglærte i forhold til faglærte 

betød en reduceret fleksibilitet i produktionen samt en generel negativ påvirkning af helhedsforståelsen. En 

konsekvens heraf er, at kvaliteten af produkterne påvirkes. En anden faktor med indflydelse på 

produktkvalitet, er akkordarbejdet, hvor højt tempo nok er den vigtigste motivationsfaktor for den enkelte 

operatør. Ovennævnte forhold blev udtrykt af en lærlingeansvarlig ved, at ”fagligheden er blevet for smal”.  

En produktionsansvarlig fra en anden virksomhed udtrykte, at ”fagligheden er stærkt på retur” og betragtes 

som en reel trussel mod konkurrenceevnen. Virksomheden anførte, at det var svært at rekruttere nye 

lærlinge såvel som faglært arbejdskraft. De udenlandske medarbejdere, som i stedet blev ansat, manglede 

den faglighed, som ellers blev opnået gennem en faglig uddannelse i Danmark.  

Det fremgår af interviews, at de faglige kompetencer, som dansk-uddannede industrislagtere har, er 

efterspurgte på slagterier i udlandet. En dansk faglig uddannelse er en god døråbner til jobs i udlandet, og 

der er mange eksempler på industrislagter-svende, som er rejst ud for at arbejde på slagterier, f.eks. i 

Australien, Irland, forskellige østeuropæiske lande eller Venezuela. De faglige kompetencer, som danske, 

faglærte slagtere har, anses for attraktive mange steder i udlandet. Netop den faglighed, også kendt som 

”The Danish Way”, bygger på kompetencer som: 

 Faglig uddannelse og fagligt højt niveau 

 Høje kvalitetskrav  

 Fokus på produktionsoptimering gennem udbyttekontrol til sidste decimal 

 Højt tempo (akkordarbejde) 

 

Internationalt element 

De danske virksomheder i svinekødsbranchen er stærkt internationaliserede, med datterselskaber i 

udlandet og med eksport af ca. 90 % af produktionen til det globale marked. Analysen peger på, at 

branchen kan se perspektivet for at tilbyde en international dimension i lærlingeuddannelsen f.eks. som et 

praktikophold i en af de udenlandske afdelinger. Erfaringer med ophold i udlandet som led i en uddannelse 

viser, at det er med til at accelerere den enkeltes modning fagligt og personligt. Hertil kommer, at den 

udenlandske praktik-virksomhed kan have glæde af den faglighed, der overføres med den udstationerede 
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lærling, som dermed får lejlighed til at bringe sin viden i spil i en ny kontekst. Det er desuden fremmende 

for helhedsforståelsen at opleve, hvordan produkter, der (måske) leveres fra Danmark til den udenlandske 

virksomhed, modtages, vurderes og anvendes. Endvidere kan det give et indryk af produkter fra lande, der 

konkurrerer med dansk svinekød. 

I et bredere perspektiv kunne en systematisk udstationering af dygtige danske lærlinge bidrage til et fagligt 

løft, både i den danske virksomhed og i den udenlandske afdeling. Desuden vil udlandsopholdet være en 

motivationsfaktor for den enkelte lærling og derved medvirkende til at fastholde lærlingen gennem 

uddannelsen. Et udlandsophold vil endvidere på sigt styrke lærlingenes kompetencer til rekruttering på 

leder- og mellemlederposter på danske og udenlandske produktionsanlæg.   

På baggrund af de drøftelser, der har været med virksomhederne i projektet, har Tican allerede indledt 

konkrete tiltag til at udstationere lærlinge som et led i uddannelsen. Responsen fra lærlingene har været 

meget positive.   

 

2.3 Oplæring i virksomheden 

Kvalitet i oplæringssituationen 

Oplæring af nye medarbejdere i slagteriindustrien sker ofte ved sidemandsoplæring efter et kort intro-

forløb til virksomheden. Sidemandsoplæring omfatter i et vist omfang også oplæring af lærlinge, fremgår 

det af interviews. Ufaglærte instrueres i en bestemt udskæring eller opgave, som vedkommende skal 

udføre. Det er således sidemandens eller i nogle tilfælde den interne instruktørs opgave og ansvar at 

uddanne den ufaglærte til at bestride den pågældende funktion. Denne relation betyder endvidere, at 

såfremt instruktøren ikke er tilstrækkelig opmærksom, så vil eventuelle fejl læres videre til den nye 

medarbejder.  

For lærlingen gælder det, at han lærer f.eks. en udskæring på skoleopholdet og træner denne udskæring i 

praktiktiden hos virksomheden. Lærlingen lærer således nye ting på skolen og skal opnå rutine og hastighed 

i tiden hos virksomheden. Afhængig af, hvordan lærlingen instrueres i virksomheden, om det er af sin 

sidemand, en lærlingeansvarlig eller af en instruktør vil det kunne medføre, at eventuelle fejl og mangler 

ikke bliver korrigeret. Resultaterne fra analysen peger på, at det har en negativ indflydelse på opretholdelse 

af faglighed, hvis opgaven med at oplære lærlingen ikke varetages omhyggeligt og med fuld fokus på 

kvalitet i instruktionen. 

Ufaglærte, der har flere års erfaring i arbejdet ved båndet, har mange realkompetencer på linje med 

faglærte slagtere. Det fører til spørgsmålet om, hvilken motivation, der er til stede for øget faglighed hos 

gruppen af ufaglærte medarbejdere? Det er ikke, som situationen i slagteribranchen er i dag, et spørgsmål 

om højere løn til faglærte, da aflønningen er fastsat ud fra et akkordsystem og ikke skelner mellem faglært 

og ufaglært. En mulighed for at højne fagligheden er f.eks. GVU (grundlæggende voksenuddannelse), hvor 

der gives merit for realkompetencer, der er opnået med den erfaring, som en ufaglært har oparbejdet 

gennem års rutine. Interviews og workshops har foreslået, at ufaglærte i højere grad kunne tage enkelte fag 

eller hele skoleperioder. På den baggrund kunne en ufaglært over tid få et svendebrev som industrislagter. 

Et andet forslag går på, at en ufaglært kan følge en række kurser (EUD eller efteruddannelse) indenfor 
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fremstilling af forarbejdede kødprodukter, og kombineret med flere års erfaring, opnå svendebrev som 

pølsemager. Ved at stimulere anvendelse af GVU ville det styrke fagligheden blandt medarbejdere i 

produktionen, og der ville være en større viden til rådighed i virksomheden, som kunne bringes i spil ved 

interne uddannelsesprogrammer eller videreuddannelse til andre jobs.   

 

Lærlinge ønsker af LÆRE men lærlinge giver udfordringer 

Interviews viser, at lærlinge er motiverede for at lære, når de er på virksomheden, og at lærlinge ønsker 

udfordringer, opgaver og især ansvar som led i deres uddannelse. Slagterierne roses i interviews for at være 

gode til at imødekomme disse ønsker og behov hos lærlingene. Men, interviewede lærlinge fremhæver 

også vigtigheden af, at mester eller den lærlingeansvarlige havde en god føling med hvilke opgaver 

lærlingen udførte, og at opgaverne blev udført rigtigt. Sammenfattende leder dette frem til, at lærlinge 

ønsker at LÆRE, mens de er i virksomheden og gerne så meget som muligt om så mange emner som muligt.  

Det fremgik af flere interviews, at ressourcer til opgaven som lærlingeansvarlig er nedprioriteret på nogle af 

virksomhederne, og at der dermed ikke er tilstrækkeligt med tid til at tage hånd om den opgave, det er at 

oplære og støtte lærlingene i hverdagen på slagteriet. Ofte indgår lærlingene i den daglige drift, hvilket kan 

være helt fint, hvis de arbejder med noget, de har lært eller skal have rutine i. Lærlingene i interviewet 

udtaler, at de har stort behov for anerkendelse og opmærksomhed, at mærke at de duer, at de får ansvar 

og at det, de laver, reelt betyder noget. Support fra primært den lærlingeansvarlige har dermed stor 

betydning for motivation og fastholdelse af den enkelte lærling gennem uddannelsestiden. 

Slagterierne oplever jævnligt udfordringer med lærlinge af mere personlig karakter, og her efterlyste 

branchen et større rekrutteringsgrundlag for at kunne have flere emner at vælge i mellem – fremfor at 

være nødsaget til at tage de lærlinge, der meldte sig.  Færre problemer betyder alt andet lige mere tid til 

den faglige del af rollen som lærlingeansvarlig. Det fremgik også tydeligt af interviews, at en 

lærlingeansvarlig, der brænder for at tage hånd om den enkelte lærling, og som har de nødvendige 

ressourcer til opgaven, har stor betydning for et godt resultat af uddannelsen. 

 

2.4 Efteruddannelser for svinekødsindustrien 

2.4.1 Udfordringer ved efteruddannelse 

Medarbejdere i svinekødsindustrien har ifølge overenskomsten ret til et antal kursusdage årligt, som kan 

benyttes til at erhverve sig nye kompetencer eller opkvalificering indenfor et allerede kendt fagområde.  

Derved har medarbejderne en indflydelse på valget af efteruddannelse. Her viser analysen tydeligt på, at 

medarbejderne i høj grad fravælger de faglige kurser og kun i begrænset omfang deltager i de ”bløde” AMU 

kurser. Der er en tydelig præference hos medarbejderne for at vælge andre ikke-branche relaterede kurser 

som f.eks. truck certifikat, vagtkursus eller andre tilsvarende kurser. Det peger på, at faglig efteruddannelse 

er en udfordring for branchen, og at selvvalgt uddannelse vælges efter personlige præferencer fremfor et 

princip om at blive dygtigere til sit nuværende job. Ved interviews med virksomhederne oplyses årsager til 

den ringe interesse for efteruddannelse (især AMU-kurser) at være: 
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 Det koster virksomhederne økonomisk at tage folk ud af produktionen, når de skal på kursus. Er 

bemandingen trimmet til kapacitetsbehovet, som det naturligt tilstræbes, har virksomheden ikke 

folk til rådighed, der kan overtage arbejdet imens. 

 

 Kurser med en varighed på mere end 2-3 dage (sammenhængende) anses ikke for attraktive af 

virksomheder og medarbejdere. Interviews viser, at de eksisterende faglige kurser på 15-20 dage er 

for lange forløb.  

 

 Der er mange læsesvage medarbejdere i produktionen. 

 

 Der er ikke efterspørgsel fra medarbejderside efter opkvalificeringskurser med kødfagligt indhold 

som selvvalgt efteruddannelse. Dels betyder det en lønnedgang under kurset på 70-100 DKK i 

timen, dels er der ingen økonomisk gevinst ved at erhverve sig flere kompetencer, da lønsystemet 

ikke belønner dette. Tværtimod betyder flere kompetencer en ”risiko” for at blive sat på nye 

opgaver.  At flytte til en anden opgave medfører et lidt lavere tempo og dermed reelt en 

lønnedgang indtil rutinen er oparbejdet.  

 

 Den viden en medarbejder opnår ved efteruddannelse bliver ofte ikke benyttet, når medarbejderen 

er tilbage i den daglige produktion. Den daglige rutine opleves som en barriere for implementering 

af ny viden.  

 

 En medarbejder, der har opkvalificeret sig fagligt, får ikke flere fordele i sit job, end medarbejdere 

der ikke har efteruddannet sig. Det anføres i interviews, at hvis efteruddannelse f.eks. førte til, at 

en medarbejder kunne bestride flere poster ved båndet eller flere funktioner, kunne det være med 

til at motivere valg af efteruddannelse. 

Ovenstående peger på, at der er mange forskellige udfordringer forbundet med at få mere efteruddannelse 

ind i svinekødsindustrien. Her må virksomheder, medarbejdere, organisationer, kursusudbydere og 

branchen i fællesskab må søge at få løst. En dialog mellem organisationer og branchen er igangsat i løbet af 

dette projekt.  

 

2.4.2 Udbud af efteruddannelseskurser 

Kødfaglige og ”bløde” AMU kurser 

De primære former for efteruddannelse, som branchen tilbydes, er de kødfaglige og ”bløde” kurser i AMU 

regi, IDV8 kurser (kurser, der købes hos udbydere på kommercielle vilkår) samt interne uddannelses- 

programmer i de enkelte virksomheder. Herudover suppleres med generelle lederuddannelser efter behov. 

Kødfaglige AMU uddannelser gennemføres primært af UCR. Andre brancherelevante kurser som f.eks. 

HACCP kurser gennemføres også af Holstebro Tekniske Skole. Figur 5 viser en oversigt over de kødfaglige 

AMU kurser. 

                                                             
8 IDV: Indtægtsdækket virksomhed. 
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Figur 5: Oversigt over kødfaglige AMU kurser målrettet svinekødsindustrien i 2013 

Kursets navn Varighed i dage 

Teknologi og maskinforståelse i industrislagtning (ny-udviklet kursus) 5 

Slagteprocesser og arbejdsforhold i svineslagtning (ny-udviklet kursus) 5 

Grundlæggende svineslagtning (ny-udviklet kursus) 5 

Introduktion til svineslagtning og forædling (ny-udviklet kursus) 3 

HACCP / egenkontrol – operatører i fødevareindustrien 3 

Varmebehandling af kødprodukter 2 

Konserveringsteknikker for kødprodukter 2 

Grunduddannelse for industrislagtning 21 

Produktionsteknik indenfor kødindustrien 20 

Udbening af midterstykker, kamme og brystflæsk 15 

Betjening af pølsestopper 15 

Udbening og tilskæring af forender 15 

Udbening og tilskæring af skinker 15 

Færdigpakkede kødvarer 15 

Produktionshygiejne – operatører fødevareindustri 1 

Dyrevelfærd og etik indenfor industrislagtning 2 

(Data fra UCR, 2013. De ny-udviklede kurser er opdaterede eller helt nye kurser, der er introduceret i løbet 

af 2012)  

Kødfaglige AMU uddannelser, der opkvalificerer medarbejderen med faglige kompetencer, har været 

stærkt på retur de sidste 3-4 år. En medvirkende årsag hertil kan være en opstramning af fortolkningen af 

reglerne for brug af AMU kurser. Det centrale her er, at AMU kurser skal benyttes til at tilføre 

medarbejderne nye kompetencer og ikke til at tilføre medarbejderne en vis rutine. Denne opstramning har 

begrænset nogle virksomheders interesse for at anvende AMU-kurser. De seneste tre år har det primært 

været 1-dags hygiejnekurser og kortvarige HACCP kurser, som har været benyttet af branchen. Endvidere er 

der gennemført et enkelt udbeningskursus (kam/bryst). 

For perioden 2010 til 2013 er antallet af kursusdage gennemført af UCR, faldet fra i alt 6080 til 878 dage, og 

i de sidste 2-3 år har der udelukkende været gennemført 1-dags hygiejne kurser9. Hertil kommer et 

begrænset antal kursusdage (HACCP kursus) gennemført af Holstebro tekniske skole.  

De ”bløde” AMU-kurser omfatter en række kurser, der har til formål at styrke medarbejdernes 

kompetencer indenfor kommunikation og samarbejde, helhedsforståelse, konflikthåndtering, læsning, 

sprog m.v. De ”bløde” kurser er ikke udviklet specifikt til svinekødsindustriens behov, men kan med lidt 

tilpasning af virksomhederne til styrkelse af helhedsforståelse, kvalitet, kommunikation og samarbejde hos 

medarbejderne. 

Et eksempel på et ”blødt” AMU kursus er Ticans medarbejderudviklingskursus. Det kursus gennemføres for 

alle i virksomheden med henblik på at sætte fokus på behov for uddannelse (inkl. selvvalgt uddannelse jf. 

overenskomsten). Forløbet startes i foråret 2014 og løber over de kommende 3 år. Forløbet gennemføres i 

samarbejde med en ekstern kursusleverandør og er for produktionsmedarbejdere organiseret i 3 moduler 

og i alt 9 dages kursus fordelt over det 2 årige forløb. Lederne kommer på 1 uges lederudviklingskursus. 

                                                             
9 Data fra UCR, 2013 
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Virksomheden anfører, at det har været en ”kulturændring at der er taget hul på kursusdelen og at der er 

skabt forståelse og accept af, at uddannelse er en god ting”. Den positive effekt af forløbet har bl.a. ført til, 

at ordblinde nu selv tager initiativ til at komme på uddannelse, og at de tyske og polske medarbejdere har 

været på danskkursus.  

 

IDV - kurser tilrettelagt specifikt til virksomheden 

IDV-kurser har den fordel, at de kan tilpasses præcist til virksomhedernes aktuelle behov uden formelle 

begrænsninger til indhold, metoder og varighed, som det gør sig gældende for AMU-kurser. På den 

baggrund bliver AMU kurserne betydelig mindre fleksible og dermed attraktive for virksomhederne. Typisk 

anvender virksomhederne IDV-kurser, når de har behov for at sætte målrettet og hurtigt ind på et specifikt 

område eller der er taget en strategisk beslutning om netop en specifik uddannelse. IDV kurser 

gennemføres som regel i samarbejde med f.eks. leverandører af slagteriteknologi, specialkonsulenter eller 

tekniske skoler.  

 

2.4.3 Fremtiden for efteruddannelse 

Efteruddannelsesudvalget har iværksat en revision af de kødfaglige AMU-kurser med det formål at tilpasse 

kursernes indhold og varighed til et format, som branchen forventes at ville gøre brug af. Det har ikke 

været muligt at få præcist identificeret i analysen, hvad branchens ønsker hertil er, men der er kommet 

synspunkter frem undervejs, som understøtter det videre arbejde med revideringen. Det er uddybet i afsnit 

4.3. Sammenfattende peger analysen på, at nødvendige forudsætninger for at efteruddannelse bliver mere 

benyttet i svinekødsindustrien er, at 

 Branchens behov bliver klarlagt; 

 Omkostningerne ved manglede uddannelse (og manglende faglighed) bliver afvejet i forhold til 

omkostningerne ved at efteruddanne medarbejderne (f.eks. som en cost-benefit analyse); 

 Kursernes tilrettelæggelse (varighed, struktur, indhold og gennemførsel) skal tilgodese en bred 

gruppe medarbejdere, herunder læsesvage medarbejdere; 

 Udfordringer og behov for efteruddannelse af udenlandske medarbejdere er ikke afklaret. 
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Kapitel 3 Faktorer med betydning for uddannelser til svinekødsindustrien 

 

3.1 Krav fra kunderne 

Eksport er vigtig 

Fra 2002 til 2012 er eksporten af svinekød steget fra ca. 1,6 mio. tons til over 1,9 mio. tons, figur 610, hvilket 

svarer til en eksportandel på mere end 90 %. Den danske svinekødsindustri er derfor stærkt afhængig af at 

kunne afsætte kødet på verdensmarkedet, og er i den situation i stærk konkurrence med andre lande, der 

også eksporterer svinekød.  

Figur 6: Eksporten af dansk svinekød 1992 til 2012 (tons) 

 

(Data fra Slagteristatistikken 2012) 

Pris nævnes ved interviews som en fortsat meget afgørende parameter ved eksport af svinekød, men der er 

også andre faktorer, der har betydning for salg af kød. Et ofte fremhævet konkurrenceparameter for danske 

virksomheder, er evnen til at omsætte kundernes krav til en konkurrencefordel for virksomheden. Det kan 

kun lade sig gøre såfremt medarbejdere på alle niveauer i virksomheden er bevidste om betydningen af at 

levere et optimalt produkt til kunden. Her spiller produktionsmedarbejdernes kompetencer en rolle f.eks. 

ved implementering af nye kundeønsker og gennemførsel af produktionen af en ny udskæring. 

På eksportmarkederne er dansk svinekød kendetegnet ved at være af høj og ensartet kvalitet og med en 

høj fødevaresikkerhed og sporbarhed. Det er parametre, som kunder generelt og ikke mindst på de store 

markeder i Japan, Kina, USA, Rusland og EU lægger meget vægt på. Kunderne på eksportmarkeder anser 

danske slagterier for at være gode til at producere i overensstemmelse med særlige kundeønsker herunder 

produkter med specifikke krav til ensartethed, emballage og pakning. Interviews peger bl.a. på, at danske 

                                                             
10 Slagteristatistikken 2012 
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produkters høje grad af ensartethed tilskrives medarbejdernes forståelse for kundernes specifikke behov 

og den korrekte skæring. Det er en medvirkende årsag til, at mange udskæringer fra danske anlæg i dag 

betragtes som kundespecifikke produkter fremfor bulk-varer. Videre mener kunder i udlandet, at danske 

slagterier skal roses for en høj grad af leveringssikkerhed og fremstilling efter den aftalte specifikation. Det 

tyder på, at danske slagterier HAR en god position på det globale marked for svinekød, og at faglige 

kompetencer er væsentlige for at beholde denne position. 

Danske slagterier er kendt for at have en ”first-mover” fordel; altså en fordel af at være blandt de første 

ude på nye markeder og opdyrke forretningen her. Som eksempel kan nævnes det kinesiske marked, hvor 

biprodukter fra danske slagterier har fået en stærk markedsposition siden den handel begyndte for mere 

end 10 år siden. Det har banet vejen for, at Danmark efterfølgende har fået tilladelse til eksport af frossent 

svinekød, og senest i december 2013, som det første land også tilladelse til eksport af varmebehandlede 

kødprodukter11. Et andet eksempel på first-mover fordelen er afsætning af so-yvere til Thailand. På det 

marked efterspørges mælkefyldte so-yvere, og danske slagterier har på ganske kort tid fået opbygget en 

eksportforretning af den type biprodukter. Det kan kun lade sig gøre hvis der i produktionen findes 

kompetencer til at organisere, implementere og udføre fremstillingen af nye produkter. Hertil er en faglig 

viden en stærk forudsætning. 

 

Udfordringer for den danske svinekødsbranche 

Interviews peger på, at selvom dansk svinekød anses for at være af høj kvalitet, så er der flere forhold, som 

branchen skal være opmærksom på: 

 Der er flere lande, der opnår eksporttilladelser til højprismarkeder, hvor danske produkter tidligere 

har haft mindre konkurrence. Et eksempel herpå er Chile; et land for hvilket det japanske marked er 

det største eksportmarked. 

 

 Svinekød fra udenlandske leverandører er af stigende kvalitet. Fra store danske 

svinekødseksportører er oplyst, at kvaliteten fra flere udenlandske leverandører er fuldt på højde 

med og i nogle tilfælde bedre end den, som leveres af danske virksomheder. Her trækkes svinekød 

fra nogle (unavngivne) leverandører i Spanien, Holland og Tyskland frem. 

 

 Produktion i de fleste andre lande end Danmark har fordel af et lavere omkostningsniveau. Det 

giver en konkurrencefordel særligt for arbejdskrævende produkter eller pakkemetoder. 

 

 Danske leverandører skal værne om sit renommé for fødevaresikkerhed og sporbarhed, da det på 

en række store markeder er et væsentligt konkurrenceparameter.    

Et kvalitetsimage indgyder tillid og det har stor betydning for kundens valg af leverandør. Det er derfor 

vigtigt for konkurrenceevnen af dansk svinekød at sikre den faglighed, der er en nødvendig forudsætning 

for at bibeholde kundernes opfattelse af dansk svinekød som noget af det bedste på markedet.  

                                                             
11 Berlingske Tidende, november 2013. 
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3.2 Teknologi og automatisering på slagteriet 

Slagteriteknologi 

Den danske slagteriindustri har i de seneste 25 år investeret massivt i automatisering af en lang række 

arbejdsprocesser med det formål at reducere omkostningerne per produceret enhed samt reducere 

antallet af nedslidende arbejdsprocesser. For at slagteriet kan opnå den forventede økonomiske gevinst 

ved investeringer i teknologien, er det nødvendigt, at samspil mellem maskiner og operatør fungerer 

optimalt. Det er således flere forudsætninger herfor, eksempelvis:  

 At de råvarer, der leveres til maskinen, overholder specifikationerne; 

 At produktets kvalitet løbende vurderes og korrigeres, når det kommer ud af maskinen; 

 At den/de som betjener maskiner er trænet i at høre og se, om maskinen fungerer korrekt; 

 At operatøren er trænet i maskinbetjening, herunder indstillinger, korrektion, fikspunkter etc. 

 At operatøren kender til det ”sprog”, der anvendes i dialogen med tekniske personale.   

Interviews med virksomheder viser, at slagterierne har en positiv holdning til at investere i maskiner og 

teknologi. Det betragtes af virksomhederne som en nødvendig investering for at fastholde 

konkurrenceevnen ved produktion i Danmark. Der er i 2013 udviklet en 3D-afsværingsrobot i et samarbejde 

mellem DMRI, Attec, Tican og Danish Crown, figur 7. Den nye robot kan ved hjælp af 3D scanning præcist 

afgøre hvor sværen skal skæres fra kammen, så kundernes specifikationer nøjagtig overholdes. Det fører til 

et mindre spild og et hurtigere flow i produktionen, idet robotten kun bruger 4 sekunder per kam. 

Endvidere vil den nye robot være med til at holde et højt og ensartet kvalitetsniveau for produkterne, 

hvilket vil styrke den danske svinekødsindustris konkurrenceevne på eksportmarkederne. 

Figur 7: 3D-afsværingsrobot lanceret i november 2013. 

  

(billeder fra DMRI og www.food-supply.dk)  

 

Mange processer på et slagteri er styret af computere, og der finder en omfattende dataoverførsel sted. 

Det er f. eks. data om slagteudbytte, veterinær kvalitet, afregning af leverandør eller andre forhold. Derfor 

er det nødvendigt at medarbejdere i produktionen er fortrolige med IT og kan betjene styringssystemerne 

til maskinerne samt forstå relevante dataudskrifter.   

 

 

http://www.food-supply.dk/
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Betydning af korrekt indstilling og betjening 

Virksomhederne har en mere mangfoldig og opdateret maskinpark, end den som findes på 

uddannelsesstedet, idet teknologi kræver store investeringer, som ligger uden for de økonomiske rammer, 

skolen har til rådighed.  

Det er kommet frem på interviews og workshops, at det er nødvendigt, at medarbejderne får mere indsigt i 

at betjene og især indkøre og justere maskinerne. Hvis ikke der er fokus på, at maskinen fungerer korrekt, 

opnår virksomheden ikke det optimale resultat ved brug af teknologien. Ofte bruges meget tid på 

fejlretning, fordi maskinen ikke er korrekt indstillet. Det fremhæves i interviews, at hvis maskinen eller 

båndet stopper, så standser ufaglærte medarbejdere typisk arbejdet og venter på at systemet kommer i 

gang igen. Faglærte medarbejdere har en større forståelse for at ”tingene skal køre” og tager i højere grad 

initiativ til at få systemet i gang.  Det er en kompetence, der skal være fokus på i uddannelsen til 

industrislagter. Da uddannelsesstedet ikke har mulighed for at råde over den nye teknologi, er 

virksomheden (praktikstederne) en vigtig partner i at tilføre lærlingene de nødvendige kompetencer 

indenfor betjening af teknologi i løbet af praktikperioderne. 

Der er udviklet kurser (hos bl.a. DMRI) som efteruddannelse (IDV) af slagteoperatører og teknisk personale 

på slagterierne. Den type kurser har til formål at øge udbyttet ved at benytte teknologi ved at fokusere på 

bedre samspil mellem operatør og apparatur. Undervisningen omfatter dels en teoretisk gennemgang af 

principper og funktioner i maskinen, dels praktisk betjening og indstilling af maskinen. Det anføres i 

interviews, at det, der gør denne type kursus meget relevant for virksomhederne, er at: 

 Der er fokus på at øge udbyttet ved at benytte teknologi (dvs. mere driftstid og bedre produkter); 

 Der arbejdes med kvaliteten af produktet før, igennem og efter maskinen, hvilket skaber 

sammenhæng på en produktionslinje; 

 Der er fokus på at de forskellige medarbejdergrupper (slagtere, maskinteknikere og f.eks. 

teamleder) opnår forståelse for de andres job og kompetenceområde ved at udvikle en fælles 

forståelse for teknologien og dens funktion og anvendelse. 

Resultatet af kurset skulle gerne føre til en større økonomisk gevinst ved at bruge maskinerne samt en 

bedre kvalitet af produkterne. Samme elementer kunne integreres i lærlingenes undervisningsforløb, i 

kombination mellem skole og praktiksted.  

 

3.3 Hvad er en arbejdsplads i svinekødsindustrien 

Svinekødsindustrien er en branche, der er kendetegnet ved at tænke i værdikæder, dyr, fødevaresikkerhed 

og hygiejne, eksport, processer og maskiner, samt afsætning til kunder i industrien og detailmarkedet. Det 

er også karakteristisk, at mange arbejdsgange er automatiserede, og at der samtidig er en del håndarbejde. 

Branchen beskæftiger rigtig mange mennesker og med meget forskellige baggrunde og kompetencer. Det 

stiller store krav til virksomhederne at få skabt samarbejde mellem forskellige faggrupper, etniske grupper, 

og på tværs af afdelinger. Det peger på, at det er nødvendigt, at medarbejdere i produktionen kan fungere 

(og begå sig) i et team, samarbejde med mange forskellige mennesker og samtidig arbejde selvstændigt.  
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Det fremgår af interviews med slagterierne, at unge under 16 år ofte opleves som for unge til at 

gennemføre et lærlingeforløb. Slagterierne forklarer, at de unge på 16 år ofte mangler ”ballast og 

modenhed”, og at denne gruppe lettere ”bukker under” i det lidt barske miljø, der er på en 

slagteriarbejdsplads. 

Det er også kommet frem på workshops og interviews, at lærlinge (primært unge mennesker) i mange 

tilfælde har været ”lidt utilpassede unge”, der havde svært ved at holde aftaler, stå op om morgenen og 

passe et job. Videre viser interviews, at de ”lidt utilpassede unge”, der får en lærekontrakt, i langt de fleste 

tilfælde får rettet sig og passer jobbet. Lærlingeansvarlige fremhæver, at det at være på slagteriet med den 

tone og disciplin, der er på denne type arbejdsplads, fungerer godt for denne type unge, blandt andet fordi 

det er et arbejde, der kræver fysisk aktivitet. Lærlingeansvarlige fremhæver, at når de unge har fundet sig 

til rette på slagteriet, bliver de meget glade for jobbet og passer det rigtig fint. Videre fremhæves det, at de 

unge opdager, at de bliver taget alvorligt, at de får ansvar, og at der er tillid til det, de skal foretage sig. Det 

understreger betydningen af de lærlingeansvarliges indsats for at fastholde og motivere lærlingene til at 

blive i uddannelsen til den er afsluttet. 

Unge mennesker, der aldrig har fungeret på en arbejdsplads eller haft et ”rigtigt” job, har ingen 

forudsætninger for at vide, hvordan en arbejdsplads fungerer. Her tænkes på f.eks. overenskomster, 

samarbejdsudvalg og tillidsfolk, rettigheder og pligter, og forhold til kolleger og ledere. Derfor er det vigtigt, 

at en lærling lærer at arbejde sammen med kolleger (danske såvel som udenlandske), og forstår 

vigtigheden af ”dit arbejde har betydning for mit arbejde”. Det udsagn er fremhævet mange gange i løbet af 

interviews og på workshops. For at udvikle sig som medarbejder er det nødvendigt at have en vis forståelse 

for den branche og virksomhed, som man arbejder i. Det vil alt andet lige give en større arbejdsglæde, når 

man forstår betydningen af ens arbejde i en større sammenhæng. Det gælder naturligvis generelt for 

medarbejdere i svinekødsindustrien – uanset funktion.  

 

3.4 Reform af erhvervsuddannelser 

Regeringen har i 2013 fremlagt et forslag til en reform af erhvervsuddannelserne, figur 8. Den overordnede 

hensigt med reformen er at få flere og stærkere elever ind, som har bedre forudsætninger for at 

gennemføre en erhvervsuddannelse og dermed også at sikre et mindre frafald. Det skal ske ved at give de 

unge bedre muligheder for videre uddannelse; at der skal skabes bedre undervisningsmiljøer; samt at 

undervisningen skal forbedres og varetages af fagligt dygtige lærere. Reformen skal være implementeret 

forventeligt fra august 201512.  

 

 

 

 

                                                             
12 Faglært til fremtiden. Undervisningsministeriet 2013 
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Figur 8: Det pt. kendte princip for indgang til og skoleperioderne i de nye erhvervsuddannelser jf. 

reformforslaget 

 

 

 

 

 

 

I forhold til den struktur, der er i dag for erhvervsuddannelser, forventes reformen at medføre følgende 

væsentlige ændringer: 

 Elever fra 9. og 10. klassetrin optages på et GF1 forløb på 30 uger; 

 Øvrige elever samt elever med uddannelsesaftale optages på et GF2 forløb på 10 uger; 

 Der bliver måske mulighed for at tage en EUX, men detaljer herom kendes ikke i dag. 

 Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV). 

Det nye GF 1 forløb bliver fælles for alle erhvervsuddannelser indenfor området Landbrug og Fødevarer. 

Forløbet ventes at blive en almen grunduddannelse. Hovedvægten i forløbet bliver praktiske fag, og det er 

tanken at eleverne skal prøve mange forskellige fagretninger for at blive mere klar på valg af uddannelse. I 

forhold til Industrislagteruddannelsen kan det nye GF1 forløb vise sig at udgøre et bredere grundlag for 

rekruttering til slagteribranchen, idet der skal vælges fagretning før start på GF2. 

GF2 forløbet forventes at være meget lig det, der kendes i dag. GF2 vil være målrettet den faglige 

uddannelse, eleven har valgt og formodes at bestå af 80 % praktisk undervisning og træning og 20 % 

teoretisk undervisning. Det særlige for Industrislagteruddannelsen er (og forventeligt fortsat vil være) en 

praksis i branchen for, at eleven først optages på GF2, når han har fået en lærekontrakt med et slagteri. GF2 

er også indgangen for dem, som har merit eller erfaring.  

Hovedforløbet vil være af samme varighed, som det der bruges i dag (14 uger på trin 1 og 10 uger på trin 2 

specialer).  

Det er tanken, at Industrislagter også fremover kan afsluttes efter 2 år med svendebrev og efter 3 år med 

svendebrev. Alle, der har en 3-årig faglig uddannelse, har mulighed for at blive optaget på samtlige 

erhvervsakademi-uddannelser – forudsat at de specifikke krav til den pågældende uddannelse er opfyldt. 

Endelig arbejdes der i reformudspillet med planer om, at 3-årige faglige uddannelser bliver adgangsgivende 

til de videregående uddannelser under endnu ukendte betingelser. Her er EUX uddannelsen i spil. 
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Det skal oprettes EUV forløb13 for voksne over 25 år. Det er tanken, at EUV skal understøtte vejen fra 

ufaglært til faglært, og være målrettet voksne med og uden erhvervserfaring. Der skal etableres et fast 

forløb tilpasset den enkelte. Der arbejdes med følgende tanker om forløb fra ufaglært til faglært: 

 2 års relevant erhvervserfaring og EUV forløb (uden praktik og grundforløb), kun hovedforløb; 

 Anden erhvervserfaring eller uddannelse, EUV forløb og evt. GF2 og kortere praktiktid; 

 Uden erhvervserfaring eller uddannelse, EUD som unge, dog kun GF2 og mulighed for individuel 

supplering af grundforløbet. 

Af ovenstående ses det, at opkvalificering af ufaglærte medarbejdere i svinekødsindustrien kan ske gennem 

forskellige modeller for forløbet. Det er også klart, at de skoleforløb, som skal indgå i EUV, er de samme 

som for EUD (f.eks. GF2 forløb og hovedforløb). Det giver basis for at fremtidige GF2 og hovedforløb kan 

tilgodese begge grupper af uddannelsessøgende, f.eks. ved at være opbygget af moduler. 

 

  

                                                             
13 EUV: Erhvervsuddannelse for Voksne. 
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Kapitel 4 Moderniserede uddannelser til svinekødsbranchen 

4.1 Introduktion til modernisering af uddannelser 

Analysearbejdet har vist, at svinekødsindustrien efterspørger faglærte industrislagtere og tarmrensere, og 

interviews med virksomhederne fremhæver, at en stor del af de udlærte fra begge faggrupper fortsætter i 

jobbet efter endt uddannelse. Det er også klart fra analysen, at fagligheden hos industrislagtere bør 

moderniseres, så den i højere grad imødekommer den virkelighed, som opleves i jobbet som 

industrislagter. Her er forslaget til en reform af erhvervsuddannelser et godt udgangspunkt. 

Baseret på interviews og workshops tegner der sig følgende profil af fremtidens industrislagter: 

En faglært industrislagter er en uddannet medarbejder, der har en bred faglig ballast og 

håndværksmæssige færdigheder, der giver ham/hende kompetencer til at varetage et arbejde i den 

moderne slagteriindustri, og som kan danne grundlag for beskæftigelse og videreuddannelse i 

fødevaresektoren og dens følgeindustri.  

Der synes ikke at være efterspørgsel fra branchen efter ændringer i tarmrenser-uddannelsen, men derimod 

til industrislagter-uddannelsen og kødfaglig efteruddannelse. I dette kapitel redegøres for temaer og 

undervisningselementer, der bør indgå i en moderniseret erhvervsuddannelse til industrislagter samt de 

input, som branchen har haft til forbedring af faglig efteruddannelse. Hovedvægten er lagt på GF2 og 

hovedforløb. Det skal præciseres, at det ligger udenfor dette projekts opdrag at udarbejde en plan for en 

moderniseret uddannelse til industrislagter. Derfor er det prioriteret at få branchens ønsker til en 

moderniseret EUD uddannelse til industrislagter præsenteret på en måde, som gør det muligt at realisere 

forslagene gennem de etablerede procedurer for udvikling og modernisering af erhvervsuddannelser. 

 

4.2 En moderniseret EUD uddannelse til Industrislagter 

4.2.1 Undervisningen på en moderniseret Industrislagter uddannelse 

Uddannelsens struktur 

Undervisningen på en moderniseret EUD uddannelse til industrislagter vil i højere grad end i dag være 

opbygget omkring fire temaer, hvor tilhørende fag og aktiviteter kan indgå i alle forløb af en EUD 

uddannelse. De fire temaer præsenteres nedenfor. Således kan der på GF1 undervises i almene og basale 

fag og færdigheder indenfor landbrug og fødevarefremstilling, og på GF2 bygges ovenpå færdigheder fra 

GF1, men med de fag og håndværk, der hører til Industrislagter. På hovedforløbet kan undervisningen 

intensiveres omkring de 4 temaer, hvor de relevante temaer prioriteres på specialerne. Eksempelvis vil 

undervisning i slagteriteknologi være mere relevant at gå dybt ned i for en med slagterspeciale, mens 

undervisning på højt niveau i kødforarbejdning er mere relevant for en lærling med forædler speciale.  

Det er tanken, at undervisningen på alle forløb består af praktisk og teoretisk undervisning på 

uddannelsesstedet. Der skal også gennemføres projektorienteret undervisning f.eks. med udgangspunkt i 

cases og materiale fra branchen. Dette er primært tænkt til hovedforløbet. Videre er det tanken, at 
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uddannelse af lærlinge på GF2 og hovedforløbet er en opgave, der skal løftes i et meget tæt samarbejde 

mellem branchen og uddannelsesstedet. Sidstnævnte skal sørge for at give lærlingen det faglige og 

teoretiske fundament, mens virksomheden skal give lærlingen rutine og forståelse for sammenhængen i 

produktionen. Ved at udnytte de fælles ressourcer kan uddannelsen til Industrislagter moderniseres, og de 

foreslåede tiltag kan implementeres indenfor en rimelig tidshorisont og stort set i de givne rammer. 

 

De fire temaer 

De fire temaer, som bør indgå styrket i en moderniseret uddannelse til Industrislagter, er:  

 Kødfaglig helhedsforståelse 

 Virksomhedsmæssig helhedsforståelse 

 Slagteriteknologi 

 Internationalisering 

 

Kødfaglig helhedsforståelse 

I dette tema er det hensigten, at lærlingen opnår bred og dyb forståelse for ”kød” og kødkvalitet. 

Undervisningen skal føre til, at lærlingen kan vurdere kvaliteten og karakteristika af de forskellige 

udskæringer, så lærlingen kan tænke selvstændigt over ”kødkvalitet” og kunne se det i sammenhæng med 

en specifikation og dermed kundernes krav til en råvare. Samlet skulle dette tema føre til, at lærlingen kan 

forstå og arbejde med kødkvalitet fra flere forskellige perspektiver, og gennem bedre forståelse af 

sammenhæng mellem kunde- og markedskrav og produktkrav at få styrket interessen for at arbejde i 

slagteri- og kødindustri. Endelig er dette tema med til at sætte fokus på det faglige og håndværksmæssige 

arbejde.  

Som anført tidligere i rapporten oplever specialet ”forædler” stort set ingen tilgang af lærlinge i dag. Ved at 

inkludere grundlæggende færdigheder indenfor kødforædling i den kødfaglige helhedsforståelse for alle 

lærlinge i hovedforløbet, vil det være muligt at tilføre branchen visse basale kompetencer inden for dette 

faglige speciale. Dette tiltag vil samtidig bidrage til at gøre uddannelsen mere spændende med mere indsigt 

for den enkelte lærling.      

Nedenfor er vist forslag til de emner, der kunne indgå under temaet Kødfaglig helhedsforståelse og ideer til 

emner i undervisningen. Det skal nævnes, at der allerede i dag indgår elementer fra nedenstående, men i 

forslaget skal faget udbygges yderligere, så lærlingen netop opnår en HEL forståelse for de kødfaglige 

elementer. 

 Kødets egenskaber: fordeling af kød/brusk/ben; fedtindhold og fedtfordeling; bindevæv; Ph værdi, 

lyst/mørkt kød, vandbindingsevne m.v. 

 De forskellige udskæringer: specifikationer; hvorfor anvendes dette stykke til den specifikation; 

historien bag specifikationen; nye udskæringer; udbytte og kalkulation. 

 Faglig vurdering af kvalitet i forhold til specifikationen. 
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 Forståelse for processer og sammenhænge ”fra levende gris til svinekød i papkasse”. 

 Produktudvikling til industri, catering og detail: få skabt motivation hos lærlinge til at tænke 

kreativt, prøve at skære til detail og catering, øge forståelsen for kunderne i de segmenter og deres 

behov. (bl.a. til understøttelse af den brancheglidning, der er forstærket de seneste år) 

 Grundlæggende kendskab til forædling: kendskab til røgning, saltning, modning, 

farsvareproduktion, marinering. 

 Grundlæggende tilberedning af måltider med kød: indsigt i tilberedningsmetoder og hvilke stykker, 

der kan tilberedes på hvilke måder. 

Slagtning har en indflydelse på kødkvalitet. Derfor kunne det være relevant at få kendskab til 

slagteprocessen og betydningen heraf allerede tidligt i uddannelsen ved at lade lærlingene prøve dele af 

slagteprocessen. Det ville styrke den logiske forståelse for hele kæden fra levende gris til færdigt produkt i 

en papkasse. I dag er det muligt på uddannelsesstedet at se hele forløbet fra slagtning til udskæring – både 

for besøgende og for lærlingene. Virksomhederne har også mulighed for at tage lærlingen med i hele 

forløbet på slagteriet og kan her give lærlingen en stærk forståelse for processernes sammenhænge inkl. 

betydning og brug af data og sporbarhed gennem produktionsforløbet.  

Virksomhederne kan også bidrage til undervisningen i kødfaglig helhedsforståelse ved at sørge for, at 

lærlingen kommer rundt i hele virksomheden i et struktureret forløb. Det kan indebære f.eks. ophold i de 

forskellige afdelinger inkl. forædling og detailproduktion, både indland som udland. Lærlingene kan også 

trænes i kvalitetsinspektion ved at gå som ”føl” med en mester eller inspektør. For at lærlingen netop 

opnår helhedsforståelse er det centralt, at virksomhederne formår at give lærlingen systematisk feedback 

på det arbejde, denne udfører. Ligeledes kan virksomheden inddrage lærlingen i årsager til reklamationer, 

hvorfor kunden har bestilt varen efter netop den specifikation, konsekvenser ved reklamationen etc. 

 

Virksomhedsmæssig helhedsforståelse 

Undervisning i den virksomhedsmæssige helhedsforståelse skal give lærlingen indsigt i slagteribranchen, 

arbejdspladsen, organisation, virksomhedens rolle i værdikæden og basal forretningsforståelse. Der er med 

andre ord mange dimensioner knyttet til dette tema. Det er tanken, at undervisningen sætter lærlingen i 

stand til at forstå ”slagterivirksomhed” på et basalt niveau, men også at forstå, hvad det vil sige at være på 

en arbejdsplads. Undervisningen bør tilrettelægges som en kombination af praktisk og teoretisk 

undervisning på uddannelsesstedet og følges op systematisk i virksomheden i praktikperioden. Følgende 

emner kan indgå: 

 Produktions- og virksomhedsøkonomi: kalkulationer, basal driftsøkonomi, LEAN principper, 

produktionsøkonomi. 

 Arbejdets organisering: forståelse for ledelsesstrukturer, stabsfunktioner og koncernstruktur. 

 Slagterivirksomhed: værdikædens opbygning, aktører i værdikæden, hvad er slagteriindustri, 

slagteriindustri som del af fødevarebranchen i Danmark og gerne også internationalt. 

 Ergonomi og sikkerhed på arbejdspladsen: regler, rutiner og forebyggelse og håndtering af farlige 

situationer, sikkerhed. 
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 Virksomheden som arbejdsplads: regler og rettigheder som medarbejder, overenskomst, 

fagforening, lønsedler, forsikringer, samarbejde, forståelse for andre kulturer og holdninger, 

”forståelse for dit job og den rolle du har i virksomheden”. 

 Fødevaresikkerhed og hygiejne: forståelse for baggrund og rutiner omkring fødevaresikkerhed og 

hygiejnekrav, forståelse for konsekvenser ved manglende overholdelse af de nævnte faktorer, 

fødevaresikkerhed som konkurrenceparameter 

Et tema, som giver lærlingen en helhedsforståelse for slagteribranchen, virksomhed og virksomhedens 

plads i værdikæden er et godt udgangspunkt for på et senere tidspunkt at kunne deltage i virksomhedens 

interne uddannelser. Dermed er det foreslåede tema med til at gøre lærlingenes kompetencer bredere, 

hvilket skal være med til at sikre grundlaget for at uddanne sig videre indenfor slagteribranchen eller 

fødevaresektoren generelt. Flere interviews peger på, at der er mange eksempler på medarbejdere med 

slagterfaglige uddannelser, der senere i deres karrierer bestrider stillinger som f.eks. eksport- eller 

kvalitetschefer. 

 

Slagteriteknologi  

På en moderniseret uddannelse til Industrislagter tænkes der etableret et tættere samarbejde mellem 

virksomheder og uddannelsesstedet for undervisning i slagteriteknologi. Interviews med virksomheder 

viser, at der kan være installeret meget forskellige maskiner på de forskellige produktionsanlæg. Desuden 

er det ikke muligt for et uddannelsessted at investere i ny teknologi for at kunne oplære lærlingene i alle 

processer og maskiner. Det er nødt til at foregå på virksomhederne. Det er klart fra workshops, at det er 

muligt for virksomhederne at inddrage lærlingene mere i arbejdet med slagteriteknologi end det gøres i 

dag. Virksomhederne anfører f.eks. at lærlingene kan være med til at starte og stoppe maskinerne eller 

være med ved fejlfinding. Endvidere har virksomhederne mulighed for at give lærlingene rutine i at arbejde 

mere systematisk med IT og kvalitet. Det er også vigtigt, at lærlingene instrueres korrekt i arbejdet med 

maskinerne, især med henblik på, at de udskæringer, der tilføres maskinen, er korrekte og at det, der 

forlader maskiner også er korrekt. Interviews har indikeret, at det meget ofte er utilstrækkelig indkøring af 

udstyret, der er årsag til, at teknologien giver problemer. Derfor skal der fokuseres på korrekt indkøring og 

betjening af maskinerne. 

Den undervisning, der gennemføres på uddannelsessteder, skal supplere virksomhedernes oplæring. Det er 

tanken, at undervisningen består af praktisk træning i maskinbetjening, herunder justering, vedligehold og 

fejlretning. Slagterimaskiner og robotter er i dag avanceret produktionsudstyr, der betjenes og indstilles 

ved computersystemer. Heraf følger, at kendskab til hvordan maskinerne virker, samt forebyggende 

vedligehold er helt centrale kompetencer for en industrislagter. Derfor bør undervisningen i 

slagteriteknologi give lærlingen redskaber til at vurdere og arbejde med teknologi ud fra en slagterfaglig 

baggrund. Følgende emner kunne indgå i undervisningen på uddannelsessteder: 

 Kendskab til de processer, som maskinerne udfører ud fra en faglig baggrund, herunder hvilke 

maskiner bruges til hvilke processer og hvorfor.  

 Kendskab til forskellige typer maskiner og sammenhæng i en virksomheds produktionsapparat 

 Hygiejne, fødevaresikkerhed og sporbarhed og sammenhæng med slagteriteknologi. 
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 Forståelse for hvordan udbyttet af teknologi kan optimeres. 

 Viden om forebyggende vedligehold. 

Mere indsigt i teknologi på uddannelsen vil også kunne virke tiltrækkende på unge, som har lyst til at 

arbejde med andet end det rent slagterfaglige, og som på basis af en industrislagteruddannelse med styrket 

viden og kendskab til teknologi vil kunne kvalificere sig til en lederstilling med fokus på slagteridrift. 

Endvidere vil et større fokus på teknologi på slagteruddannelsen give lærlingen kompetencer til at 

kombinere maskinforståelse med IT og det slagterfaglige håndværk. Det kan være et godt udgangspunkt for 

f.eks. at beskæftige sig med udvikling af nye slagterimaskiner eller inspektion af hygiejne i kødindustrien. 

Samtidig kan det give lærlingen kvalifikationer, der kan være en indgang til en karriere i fødevareindustrien 

og dens følgeindustri senere i et livsforløb. 

 

Internationalisering 

Dette tema skal give lærlingen et internationalt perspektiv på slagteribranchen. Temaet omfatter dels 

undervisning, dels mulighed for praktik i udlandet. Undervisningen skal styrke lærlingens helhedsforståelse 

for slagteribranchen – både i forhold til arbejdsplads og virksomhed, men også i forhold til kvalitet og 

kunder. Undervisningen under dette tema bør foregå som et tæt samarbejde mellem branchen og 

uddannelsesstedet, så lærlingen opnår en praktisk og teoretisk forståelse for internationaliseringen af 

slagteribranchen. På uddannelsesinstitutionen kan undervisningen omfatte: 

 Eksportens betydning for den danske slagteriindustri: eksportandele, markeder, udvikling, 

Danmarks veterinære status og konsekvenser heraf. 

 Internationale handelsforhold: basal indsigt i handelsbarrierer, frihandelsaftaler, konkurrenter i 

udlandet. 

 Kødets vej til kunden på eksportmarkedet: salgsprocessen, kundens krav og specifikationer, 

pakning og fragt, reklamationer, forhold til kunderne. 

 Forskel på markederne: forskellige præferencer på forskellige markeder, årsager, sammenhæng 

med krav til produktionen og håndværket, udvikling af varer til nye kunder og nye markeder, 

definition af kvalitetskrav. 

For at gøre undervisningen relevant og levende, kan lærlingen tilbydes at komme i praktik i en udenlandsk 

virksomhed, f.eks. i en af virksomhedens udenlandske selskaber. Praktik i udlandet kunne finde sted på det 

2. eller 3. år i uddannelsen. Hensigten med at foreslå et praktikophold er at: 

 Lærlingen modnes og bliver mere selvstændig; 

 Lærlingen får et nyt perspektiv på dansk slagteriindustri; 

 Lærlingen opnår et andet niveau af helhedsforståelse 

 Lærlingen opnår indsigt i hvordan en international virksomhed fungerer; 

 Lærlingen bringer viden med sig til udstationeringsstedet og det kan være en gevinst for begge 

parter; 

 Lærlingen kan blive motiveret til at videreuddanne sig til f.eks. instruktør eller andet, eller evt. 

inddrages i arbejdsopgaver i udlandet efter svendeprøven. 
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Det internationale tema formodes at kunne være med til at tiltrække nye profiler til 

industrislagteruddannelsen. Det begrundes dels med at selve uddannelsen bliver mere interessant for et 

bredere grundlag af ansøgere, dels at lærlinge der gennemfører et praktikophold i udlandet kan udgøre en 

ny ressource i virksomhedernes interne rekrutteringsgrundlag. Endelig skal det fremhæves, at den danske 

slagteriindustri er en meget international branche, så et internationalt element i uddannelsen af lærlinge 

må synes oplagt. 

Der ydes refusion af de fleste udgifter forbundet med at udstationere en lærling gennem Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag (AUB)14, således at et ophold på min. 1 måned kan gennemføres uden en nævneværdig 

belastning af virksomhedens udgifter til løn - og rejseomkostninger til den udstationerede. 

 

4.2.2 Hvordan gøres undervisningen mere interessant 

IT som et redskab i undervisningen 

Det er klart fra analysen, at der er behov for at ændre nogle af de fag, der i dag findes på industri-

slagteruddannelsen. Her peges især på faget IT, som bør ændres til at blive et redskab i undervisningen i de 

andre fag. Hermed menes, at IT i stedet fort at være et selvstændigt fag på skemaet, skal anvendes aktivt 

som et værktøj i undervisningen f.eks. ved at det integreres i al undervisning. Eksempelvis kan lærlingene 

downloade materiale fra internettet, kalkulationer skal systematisk gennemføres i excel-ark, og der kan 

fremlægges projektrapporter med power point præsentationer. Det overordnede princip i undervisningen 

omkring IT er, at eleverne skal blive fortrolige med at anvende IT, da der i jobbet på en slagterivirksomhed 

indgår IT i mange funktioner. Derfor kan undervisningen også indeholde f.eks. indsigt i IT baseret 

driftskontrol samt IT og dataintegration i en slagterivirksomhed. 

 

Mere branche-relevante udfordringer 

Det foreslås, at virksomheder i branchen stiller cases og opgaver til rådighed for skoleforløbene. Det vil 

være med til at gøre undervisningen mere opdateret og interessant for lærlingene, idet materialet vil være 

forbundet med deres daglige arbejde. Eksempelvis kan styrket indhold af udbytteberegninger, 

produktudvikling med forslag til nye udskæringer, eller mere indsigt i veterinærkontrollen på slagtekæden 

(f.eks. viden om svinesygdomme) være med til at gøre undervisningen mere vedkommende. Virksomheder 

kan også støtte undervisningen ved at stille billedmateriale, film eller andet branche-relevant materiale til 

rådighed for undervisningen. 

Med udgangspunkt i de fire temaer vil det være muligt at få gjort undervisningen mere levende og 

erhvervsrelevant ved at invitere gæstelærere fra f.eks. virksomheder i branchen, myndigheder, 

organisationer eller fra andre uddannelser. Det skal være med til at give eleverne et bredere perspektiv på 

                                                             
14 http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/atp.dk/erhverv/sik/aer/arbejdsgivere/udbetalinger-fra-

aer/udstationering/udstationering.htm   

 

http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/atp.dk/erhverv/sik/aer/arbejdsgivere/udbetalinger-fra-aer/udstationering/udstationering.htm
http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/atp/atp.dk/erhverv/sik/aer/arbejdsgivere/udbetalinger-fra-aer/udstationering/udstationering.htm
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slagteriindustri og branchen som helhed. Eksempelvis kan der inviteres eksportsælgere fra 

slagterivirksomhederne til at fortælle om et eksportmarked, eller producenter af slagterimaskiner til at 

fortælle om hvilken udvikling, der sker inden for området. Produktudvikling er også et relevant emne at 

tage op her og lade lærlingene arbejde med dette tema. Ved at inddrage et bredere spektrum af 

virksomheder i kødbranchen inkl. producenter af f.eks. convenience food og pålæg som gæstelærere, kan 

lærlingene få et mere nuanceret billede af den danske kødbranche. På længere sigt kan det motivere nogle 

lærlinge til at videreuddanne sig eller specialisere sig indenfor felter som f.eks. kødforarbejdning. Denne 

tilgang kunne medvirke til at styrke mulighederne for beskæftigelse af industrislagtere indenfor et bredere 

udvalg af job og jobfunktioner, hvor en faglært baggrund er et aktiv. Dermed tydeliggøres samtidig 

karriereveje for uddannelsen til industrislagter; både i forhold til virksomheder og for den enkelte lærling. 

Ovenstående forslag peger på, at der er basis for at etablere et tættere og evt. mere formaliseret 

samarbejde mellem uddannelsessteder og branchen for at gøre den faglige uddannelse så brancherelevant 

og opdateret som muligt. Det vil alt andet lige være med til at gøre selve uddannelsen mere interessant, 

hvilket kan skabe øge positiv opmærksomhed omkring slagteriindustrien, og dermed medvirke til at øge 

rekrutteringsbasen til faget. 

 

4.3 Modernisering af efteruddannelse til svinekødsbranchen 

Om efteruddannelse 

På baggrund at de input, der er kommet frem gennem analysearbejdet fremgår det, at de kødfaglige AMU 

kurser ikke anvendes i særlige høj grad til systematisk kompetenceudvikling af produktionsmedarbejdere.  

Ud over et begrænset brug af én-dags hygiejnekurser og HACCP-kurser har de øvrige kødfaglige kurser ikke 

været anvendt i en længere periode. Virksomhederne har det svært med efteruddannelse, tid og økonomi 

er vigtige faktorer, og det er dyrt at tage folk ud af produktionen. Det fører til, at virksomhederne anvender 

efteruddannelse som ”buffer”, hvis der er tale om en periode med overkapacitet i produktionen. I de 

situationer, hvor medarbejderne selv bestemmer hvilken efteruddannelse, de ønsker (f.eks. som led i 

overenskomsten), fravælges typisk slagteri-relevante kurser. I stedet vælges kurser, der kan tilføre 

medarbejderen kompetencer, der kan anvendes indenfor andre brancher og fagområder.  

En medvirkende årsag til den manglende anvendelse af de kødfaglige AMU kurser kan skyldes, at de ikke 

passer til de behov, virksomhederne har.  Interviews har ikke kunnet afdække konkrete ønsker til det 

faglige indhold, ud over ønsker til ”mere helhedsforståelse”. Enkelte kødfaglige AMU kurser er revideret i 

2012 med henblik på at gøre dem kortere og modulopdelte, hvor de før kunne have en varighed på 3-5 

uger.  Udbud af de nye, kortere kurser har dog ikke medført fornyet efterspørgsel fra branchen. Den 

manglende brug af AMU- kurserne vil på sigt kunne få den konsekvens, at de bliver nedlagt.  
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Forslag til forbedringer af faglig efteruddannelse 

På baggrund af de drøftelser, der har været i projektet, vil dialogen om revision af kødfaglige AMU-kurser 

blive genoptaget af organisationer og branche. Det ligger uden for dette projekt og uddybes derfor ikke 

yderligere.   

En modernisering af EUD industrislagteruddannelsen med en struktur opbygget omkring de fire temaer 

antages at kunne harmonere med emner i de kødfaglige AMU kurser. Dermed er en moderniseret 

uddannelse til industrislagter et godt grundlag for at gøre faglig efteruddannelse tilgængelig på en mere 

fleksibel måde. Det er således tanken, at faglig efteruddannelse og selve erhvervsuddannelsen i et vist 

omfang kan gennemføres ud fra fælles ressourcer som f.eks. lærerkræfter og faciliteter. Hvis 

virksomhederne kan tilmelde kursister til et forløb med færre deltagere end et fuldt hold, vil det kunne øge 

mulighederne for at deltage i efteruddannelse. Det kan f.eks. realiseres ved at faglige 

efteruddannelseskurser kan følge fag eller forløb på EUD uddannelsen. Især mulighederne for at kunne 

tilmelde færre deltagere vurderes at være et positivt element for de mindre virksomheder. Det kan 

medvirke til at afhjælpe virksomhedernes udfordringer i situationer, hvor det måske ikke er muligt at 

rokere og frigøre medarbejdere samtidig med afvikling af kurset.   

Det er fremhævet fra virksomhedernes side, at der er en del ordblinde og læsesvage blandt 

produktionsmedarbejderne, og at det vil være hensigtsmæssigt at tilpasse kurser til denne målgruppe i 

forbindelse med udvikling af AMU kurser i fremtiden.  Der er erfaring for, at denne gruppe medarbejdere 

får større arbejdsglæde og motivation, ved at kunne gennemføre efteruddannelseskurser med godt 

resultat. 

Opkvalificering af meritafklarede ufaglærte gennem GVU er ligeledes en mulig vej til at få flere faglærte på 

kortere tid. Dog er det et opmærksomhedspunkt, ligesom ved kompetenceudvikling generelt for 

produktionsmedarbejdere, at der ikke er en økonomisk gevinst for medarbejdere, der tager mere 

uddannelse. Derfor er det i dag ”lysten der driver værket”, og det kan være med til at forklare 

medarbejderes valg af andre AMU kurser end de kødfaglige. 
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Kapitel 5 Perspektiver for uddannelser målrettet svinekødsindustrien 

 

5.1 Sammenfatning og perspektiver 

Slagteribranchen – et vækstlokomotiv med behov for kompetente medarbejdere 

Slagteribranchen beskæftiger mere end 7.000 personer. Branchen er kendetegnet ved at have en stor og 

mangfoldig følgeindustri, som omfatter virksomheder og andre aktører i kæden fra jord til bord inkl. 

leverandører af teknologi. Det betyder, at slagterindustrien må betragtes som betydelig bredere end 

”svineslagterier”. I dag er den danske slagteribranches udviklingsmuligheder hæmmet af en begrænset 

råvareproduktionen og et højt omkostningsniveau. Da eksporten udgør ca. 90 % af produktionen er 

branchen dybt afhængig af at have en stærk global konkurrenceevne, hvor pris spiller en stor rolle. Men 

pris alene gør det ikke, og derfor inkluderer slagteriindustriens konkurrenceevne også faktorer som 

teknologi, sammenhæng i værdikæden og medarbejdernes kompetencer.  

For at opfylde slagteribranchens efterspørgsel efter kvalificerede medarbejdere er det vigtigt, at den 

moderniserede uddannelse til industrislagter (samt andre faglige uddannelser målrettet kød- og 

fødevareindustrien) er tilrettelagt bedst muligt. Her er det vigtigt at huske, uddannelsen skal kunne 

gennemføres med svendebrev efter trin 1 (den 2 årige uddannelse) eller trin 2 (den 3årige uddannelse), 

som det kendes i dag. 

Et relevant spørgsmål her er, hvordan der kan tiltrækkes nye profiler til at starte på de faglige uddannelser 

målrettet svinekødsindustrien? Her åbner Vækstplan for Fødevarer15 op for en række initiativer. Det 

fremgår, at ”Danmark kan blive et internationalt kraftcenter på fødevareområdet, der kan tiltrække 

talenter, nye virksomheder og investorer” samt at ”fødevareerhvervet rummer mange jobmuligheder 

blandt andet for unge med en erhvervsuddannelse”. Her peger Vækstplanen på følgende tiltag for de mål: 

 Mere attraktive fødevareuddannelser er grundlaget for at øge rekrutteringen til uddannelserne;  

 Der skal være bedre sammenhæng mellem uddannelser og erhvervets kompetencebehov; 

Ovenstående er med til at understrege, at der er behov for at modernisere erhvervsuddannelser til 

fødevaresektoren; ikke mindst til slagteribranchen. Videre viser ovenstående, at rekruttering og 

virksomhedernes kompetencebehov er to helt centrale elementer for, at en faglig uddannelse kan blive en 

succes.  

 

5.2 Motivation for at søge en uddannelse i slagteriindustrien 

Den struktur og det indhold, der i denne rapport er foreslået for en moderniseret uddannelse til 

industrislagter, giver den udlærte et godt og fagligt stærkt grundlag for at arbejde i kødindustri, men også i 

andre sektorer indenfor fødevarebranchen. Her tænkes især på kompetencer indenfor forståelse for hele 

værdikæden, teknologianvendelse og -forståelse, forædling af fødevarer, hygiejne og fødevaresikkerhed 

                                                             
15 Danmark i arbejde - Vækstplan for Fødevarer. Regeringen 2013 
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samt international indsigt og erfaring. Endelig skal de faglige og håndværksmæssige færdigheder 

fremhæves.  

Det forventes, at den moderniserede uddannelse kan markedsføres på baggrund af de foreslåede fire 

temaer (se 4.2) og muligheden for praktik i udlandet. Det er vigtigt, at der i markedsføring af uddannelsen 

lægges meget vægt på at få fortalt om de muligheder, som en faglært uddannelse giver for 

videreuddannelse og jobmuligheder. Det er en klar udfordring i dag, at netop de muligheder, som en 

faglært uddannelse giver den unge, ikke bliver oplyst af f.eks. uddannelsesvejledere, hvorfor mange unge 

vælger en gymnasial uddannelse. Det er også klart fra interviews, at lærlinge ikke er tilstrækkelig bekendt 

med netop mulighederne for at videreuddanne sig. 

Svinekødsbranchen er generelt opfattet som en hård, kold arbejdsplads og jævnligt skandaleramt branche, 

hvor man kan tjene relativt gode penge, hvis man arbejder hårdt som akkordarbejder. At den også 

indeholder mange spændende muligheder for at skabe sig spændende fremtid, hvis man har initiativ og de 

rette kompetencer, er nok mindre kendt. Så hvordan kan flere unge med nye eller anderledes profiler 

motiveres til at søge ind som lærlinge? 

Interviews peger på, at slagterierne allerede gør en indsats for at nå ud til potentielle lærlinge. Det er også 

kommet frem gennem analysearbejdet, at der er behov for en stærkere indsats både fra virksomheder og 

uddannelsessteder (f.eks. folkeskoler, produktionsskoler og brancheskoler). Nedenfor er listet de forslag til 

at skabe øget opmærksomhed omkring den kødfaglige uddannelse. 

Tiltag til at skabe opmærksomhed om den kødfaglige uddannelse: 

 Skab opmærksomhed om kødindustrien ved besøg på f.eks. handelsskoler. Tag gerne lærlinge med 

som ”ambassadører”. Erfaringer viser, at lærlinge er gode til at kommunikere og det kan trække 

nye ansøgere til. 

 Tilbud om praktik før der skrives lærekontrakt. 

 Kontakt lokale produktionsskoler, når der holdes ”åbent hus” på kødvirksomhederne. 

 Mere fokus på øget kendskab til slagterfaget hos ungdomsvejledere og i folkeskolen. 

 ”Omvendt Karolinepige”, dvs. tage svinekød med ud til hjemkundskabsklasser for at øge 

kendskabet til svinekød og skabe interesse for at arbejde med svinekød. 

 Bruge Facebook og elevportaler til markedsføring. 

 Mere offensive og åbne hjemmesider for virksomhederne, hvor der f.eks. kan være forslag til 

projekter som studerende kan udføre. 

 Virksomhederne kan invitere indenfor ”til kom og se et slagteri”. 

 ”Mund-til-mund” anbefalinger fra lærlinge. 

 Hjemmeside, der kan fungere som ”karriereportal” for fødevarebranchen og med udgangspunkt i 

en kødfaglig uddannelse. 

 Synliggørelse af job- og karrieremuligheder, der følger af en faglært slagteruddannelse. 

 Behov for et stærkere samarbejde mellem alle aktive parter, herunder følgeindustrien, for at styrke 

markedsføring af uddannelsen.  

Der skal tænkes mere strategisk for at tiltrække et bredere rekrutteringsgrundlag til slagteruddannelsen. Et 

mere strategisk perspektiv er f.eks. fødevarefaglighed fremfor kødfaglighed. Endvidere bør der ved en 
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moderniseret faglig uddannelse tænkes på tværs af DI, DA, skoler, virksomheder og organisationer. Her kan 

et samarbejde med følgeindustrien være relevant, idet følgeindustrien også er aftager af faglærte slagtere. 

Det er vigtigt, at forældre og folkeskoler bliver bekendtgjort med den nye, bredere fødevareuddannelse, 

hvilket antages at ville påvirke rekrutteringsgrundlaget positivt. En kød-faglig EUX kan også medvirke hertil. 

Samlet vurderes de nævnte tiltag at føre til et mere positivt syn på en EUD-uddannelse til industrislagter og 

dermed også en større søgning til uddannelsen. 

 

5.3 Visionen for en moderniseret uddannelse til industrislagter 

Den langsigtede vision 

Det er den langsigtede vision, at en moderniseret faglært uddannelse gennemført i svinekødsindustrien kan 

være grundlag for beskæftigelse i flere jobs ud over de traditionelle jobfunktioner på slagteriet. Videre er 

det visionen, at en faglært uddannelse i slagteriindustrien er et stærkt grundlag for videreuddannelse og en 

karriere i slagteriindustrien såvel som i fødevarebranchen. Denne tankegang fremgår også af regeringens 

Vækstplan16. Det betyder, at de kompetencer, en lærling på en moderniseret EUD uddannelse til 

industrislagter opnår, skal kunne anvendes til at bygge videre på. Det kan f.eks. være ved videreuddannelse 

til f.eks. procesteknolog eller ved at søge ind på en fødevare- eller kødvidenskabelig uddannelse.  

Det er velkendt, at en faglært uddannelse er et godt fundament for en teoretisk uddannelse inden for 

området. Den moderniserede industrislagter uddannelse er netop tænkt til at kunne indeholde et teoretisk 

grundlag, der kan bygges videre på gennem supplerende uddannelse. Eksempelvis kan den moderniserede 

faglige uddannelse med vægt på slagteriteknologi være grundlaget for at videreuddanne sig til ingeniør 

med speciale i robotter eller slagteriteknologi. Det er et kompetenceområde, som Danmark er 

internationalt kendt for, og væksten i den globale kødindustri vil uden tvivl medføre en øget efterspørgsel 

efter mere udstyr og teknologi til slagteriindustrien. 

 

Kødfaglige kompetencer er relevante for mange jobfunktioner 

Svineslagteriindustrien er en branche, der omfatter mange forskellige virksomheder foruden slagterierne. 

Her tænkes på forædlingsvirksomheder, leverandører af slagteriteknologi, ingredienser og andre 

materialer, virksomheder indenfor fødevarekontrol og certificering, rådgivnings- og 

konsulentvirksomheder, virksomheder indenfor handel og transport, samt mange andre i bl.a. detailhandel 

og food service. Et meget tæt samarbejde mellem aktørerne i branchen er et vigtigt parameter for den 

danske slagteriindustri. Det er bekræftet gennem analysen, at slagteri-virksomhederne har samarbejde 

med andre aktører indenfor f.eks. produktudvikling, udvikling og afprøvning af teknologi, 

certificeringssystemer for blot at nævne nogle få emner. Derved er der etableret tætte koblinger mellem 

virksomhederne i slagteribranchen og mange andre aktører, og det er grundlaget for, at der kan beskrives 

et fælles kompetencefelt, figur 9. 

                                                             
16 Danmark i arbejde – Vækstplan for fødevarer. Regeringen, december 2013. 
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Figur 9: Princippet om det fælles kompetencefelt.  

 

(IFAU og UCR, 2013) 

 

Det fælles kompetencefelt skal forstås således, at en stor del af den teoretiske undervisning på den 

moderniserede EUD uddannelse til industrislagter også vil være relevant viden hos en medarbejder, der 

f.eks. arbejder i en ingrediensvirksomhed eller hos en kødforædlingsvirksomhed. Hertil kommer den 

håndværksmæssige kunnen og de kødfaglige kompetencer, som en faglært industrislagter har tilegnet sig 

gennem sin uddannelse. Det er velkendt, at den håndværksmæssige og faglige baggrund er et godt 

grundlag for at kombinere praktisk erfaring med ny eller kendt teori. Derfor argumenteres for, at den 

moderniserede EUD uddannelse til industrislagter skal give lærlingen et solidt og bredt kød- og 

fødevarefagligt fundament. 

 

Formaliseret samarbejde omkring kødfaglige kompetencer 

For at styrke beskæftigelsesmulighederne for udlærte efter den moderniserede EUD uddannelse til 

industrislagter foreslås det, at der opbygges et netværk eller anden formaliseret samarbejdsstruktur 

mellem slagteriindustrien og de tilstødende brancher. Det netværk skal føre til stærkere relationer mellem 

aktørerne og større anerkendelse af de slagteri- og fødevarefaglige kompetencer, som de faglærte har 
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opnået. Det vurderes, at både slagteriindustrien, de tilstødende brancher og uddannelsessteder vil kunne 

drage fordel af det foreslåede netværk. 

Det foreslåede netværk kan bidrage til at gøre uddannelsen af industrislagtere mere erhvervsrelevant med 

f.eks. konkrete indslag i undervisningen på uddannelsen, inspirationsmaterialer og cases. Netværket kan 

være med til at markedsføre uddannelsen og øge beskæftigelsesmulighederne.  

Modellen kendes fra mejerisektoren, figur 10. For mejeribranchen har det været en strategisk beslutning, 

at der skulle være en faglig uddannelse på højt niveau. Branchen anfører, at faglighed er grundlag for at 

fastholde konkurrenceevne, kvalitet og innovation. Det er bl.a. erfaringer fra etablering i UK og Sverige, 

hvor uddannelse af mejerister blev lukket ned for år tilbage, der har overbevist branchen om, at der ikke er 

”råd til at lade være” med at uddanne. Mejeribranchens erfaringer fra slut 1990’erne var desuden, at der 

var for stort frafald på EUD uddannelsen til mejerist; det var en udfordring at rekruttere til specialist- og 

lederstillinger; og der var et for lavt niveau af specifikke mejerifaglige og teknologiske kompetencer blandt 

medarbejderne. Derfor har mejeribranchen iværksat en ambitiøs strategi for at øge antallet af faglærte og 

styrke deres kompetencer. 

Figur 10: Mejeribranchens model for faglig og uddannelse  

 

 

 

 

 

(IFAU og UCR på baggrund af data fra Arla Foods, 2013). 

 

Der mangler de Afsluttende bemærkninger……………. 

 

(Arla, 2013) 

 

Afsluttende bemærkninger 

Interviews, litteraturgennemgang og analysen har vist, at der er behov for at modernisere EUD 

uddannelsen til industrislagter, og at tidspunktet er velvalgt. Reformen af erhvervsuddannelserne og 

Vækstplan for Fødevarer sætter de rammebetingelser, som fødevaresektoren må operere under i de 

kommende år. Det er også givet, at udviklingen i råvareproduktionen til den danske slagteriindustri fortsat 

vil give branchen udfordringer, hvorfor det er sandsynligt at beskæftigelsen på danske slagterier reduceres. 

Derfor er det nødvendigt netop nu at foretage en modernisering af EUD uddannelsen til industrislagter. 

Mejeribranchens faglige uddannelse foregår på Kold College og er en 3 årig uddannelse med praktik på 

mejerierne. Der optages årligt 80 lærlinge og Arla har som den største aktør i branchen på forhånd 

forpligtet sig til at tage de 60 i uddannelse. Gennem uddannelsen kommer lærlingene i praktik på 

forskellige mejerier hos Arla, så lærlingene bliver trænet i forskellige typer produktionsudstyr og 

produkter. Lærlinge tilbydes også praktik i udlandet. Der er også satset strategisk på at opgradere de 

lærlingeansvarlige og der er uddannet elever til ambassadører til brug for rekruttering af nye lærlinge. 

Branchen anfører, at det, der gør de faglærte til attraktive medarbejdere, er netop den faglige viden og 

fleksibiliteten i produktionen. 

Der er etableret et branchesamarbejde mellem mejerierne og de tilstødende brancher som f.eks. 

procesudstyr og ingredienser. Det samarbejde er vigtigt for markedsføringen af den faglige uddannelse til 

mejerist. Ikke mindst fordi en del mejerister kommer i praktik eller får job hos virksomheder i de 

tilstødende brancher. Derved fremstår mejerist-uddannelsen som en åben karrierevej, der giver den 

faglærte flere muligheder for beskæftigelse. 
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Slagteriindustrien beskæftiger et stort antal ufaglærte medarbejdere i produktionen. Den faglige 

efteruddannelse, der tilbydes denne medarbejdergruppe, har vist sig ikke at være efterspurgt af hverken 

medarbejderne eller virksomhederne. Der er således et stort behov for at få opdateret det udbud af kurser, 

der tilbydes i AMU regi. Det er en proces, der er i gang nu. Analysen har vist, at både medarbejdere og 

virksomheder efterspørger efteruddannelse. Det er bare en forudsætning herfor, at kurserne opfylder 

behovet hos den pågældende medarbejder eller hos virksomheden, herunder ved at være tydelig i sit 

bidrag til bundlinjen. 

Afslutningsvis konkluderes det, at den danske svineslagteriindustri med dens mange aktører både i 

Danmark og udlandet har og vil have et behov for faglærte industrislagtere til at varetage en lang række 

opgaver i produktionen. Videre er det også klart, at netop medarbejdere med faglige kompetencer har 

nogle fordele frem for ufaglærte, når det handler om intern rekruttering og muligheder for videre 

uddannelse. Det er derfor vigtigt at sikre, at der bevares en faglært uddannelse i Danmark, som kan opfylde 

ikke bare svineslagteriindustriens behov, men kødindustriens behov, for faglærte medarbejdere også i 

fremtiden. 

 

5.4 Handlingsplan for det videre forløb 

Processer igangsat under projektforløbet 

Analysearbejdet er fulgt op af en konference med deltagelse fra branchen, organisationer og 

uddannelsessteder. Drøftelser på konferencen har gjort det klart, at branchen ikke har en egentlig defineret 

uddannelsesstrategi, der imødekommer virksomhedernes produktionsmål og strategier. Faglærte til 

forædlingsindustrien er et eksempel herpå. Det vil på sigt kunne medføre risiko for et utilsigtet 

kompetencegab med deraf følgende tab af konkurrenceevne. Det peger på, at en klart defineret 

uddannelsesstrategi for slagteribranchen er et nødvendigt udgangspunkt for at sikre et holdbart fundament 

for de faglige uddannelser, der skal understøtte slagteribranchens konkurrenceevne i fremtiden. 

Projektarbejdet har ført til, at virksomhederne i slagteribranchen allerede i løbet af analysefasen har 

iværksat interne drøftelser. Virksomhederne har også startet egne initiativer med henblik på at gøre status 

over det nuværende kompetencegab, herunder den nuværende uddannelsesstatus hos medarbejdere i 

produktionen og behovet for efteruddannelse. Et yderligere resultat er, at dialogen mellem branchen og 

uddannelsesinstitution er blevet tættere. De første konkrete handlinger som følge heraf er, at 

uddannelsesstedet efterspørger konkrete materialer fra branchen, der kan bruges i en 

undervisningssituation, og at branchens virksomheder har givet tilsagn om at ville bidrage hermed.  

Det naturlige sted at forankre det videre arbejde med at modernisere EUD uddannelsen til industrislagter 

er Slagterfagets Fællesudvalg (SFU). Det er det udvalg, der i samarbejde med ministeriet reelt kan gå ind og 

ændre en uddannelse og dermed omsætte projektets forslag til handling. 
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Forslag til handlinger 

 

Nedenfor er listet de handlinger, der foreslås for det videre forløb med at få moderniseret de faglige 

uddannelser målrettet svinekødsindustrien. Forslagene er baseret på dialogen med branchen gennem 

projektforløbet og de konklusioner, der kom frem ved den afsluttende konference. 

For den videre proces med at få moderniseret de faglige uddannelser målrettet svinekødsindustrien 

foreslås det at: 

 Virksomhedernes beslutningstagere tager stilling til projektets forslag til indhold i EUD-

uddannelsen. 

 Forslag til den moderniserede uddannelse bæres videre af det Slagterfagets Fællesudvalg (SFU), når 

virksomhedernes beslutningstagere har taget stilling.  

 Slagterfagets Fællesudvalg (SFU) i samarbejde med Ministeriet omsætter rapportens konklusioner 

til en moderniseret EUD uddannelse til industrislagter. 

 Der nedsættes en arbejdsgruppe i branchen til at se på emner for efteruddannelse efter branchens 

behov. Fødevareforbundet-NNF vil være tovholder på denne opgave. 

 Der tages stilling til forslag om uvildig cost-benefitanalyse af potentialet ved øget faglighed.  

 Der gennem branchen og dens organisationer skabes opmærksomhed om en ny profil på 

industrislagteruddannelsen. 

 Det undersøges hvordan et mere formaliseret netværk eller samarbejde mellem 

uddannelsesstedet, branchen og dens følgeindustri kan etableres.  
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Bilag 1: Projektets metode 

Denne rapport sammenfatter resultaterne af projektet ”Fremtidens kompetencebehov i 

svinekødsbranchen”, som er gennemført i 2013. Her bekrives den metode, som er anvendt gennem 

projektet. 

Indledningsvis er der indsamlet et data- og litteraturgrundlag for at skaffe viden om eksisterende 

uddannelser målrettet svinekødsindustrien, antal elever på uddannelserne, samt andre data om EUD 

uddannelser og efteruddannelser. Endvidere er der indsamlet årsberetning fra svineslagterierne, andre 

brancherapporter, artikler fra aviser og tidsskrifter, samt hjemmesider. For at få et godt og holdbart 

resultat er det besluttet at der gennem projektet skulle være en tæt dialog og involvering af branchens 

aktører. Derfor er følgende aktiviteter gennemført, figur 11: 

Figur 11: Projektets aktiviteter i 2013 

Tidspunkt Aktivitet  Sted 

14. februar Workshop: introduktion af projektet til branchen (VIKKI forum) UCR 

marts-august Interviews med virksomheder lokalt 

29. august Workshop med faglærere fra UCR UCR 

13. september Workshop: præsentation af første model for moderniserede EUD 
uddannelser og efteruddannelse 

Vejle 

8. oktober Møde med arbejdsgruppen: detaljer om indhold i en moderniseret 
EUD uddannelse 

Middelfart 

5. november Møde med arbejdsgruppen: sidste detaljer om indhold i 
uddannelsen, fokus på efteruddannelse 

UCR 

21. november Afsluttende konference: Fremlæggelse af projektets resultater UCR 

 

Der er gennemført interviews med en lang af række af svinekødsbranchens aktører med hovedvægten på 

de store aktører. Følgende overordnede temaer har været drøftet ved interviews: 

 Hvilken strategisk betydning har uddannelse for virksomheden 

 Hvordan er indhold og vægtning af indhold i undervisningen på EUD uddannelsen til industrislagter 

- set med virksomhedens øjne 

 Hvordan passer uddannelsens indhold med virksomhedens behov for kompetencer 

 Hvilke undervisnings- og oplæringsmetoder benyttes på skole og i virksomheden 

 Hvordan motiveres lærlingene i virksomheden 

 Hvordan er samarbejdet mellem skolen og virksomheden 

 Hvilke medarbejdergrupper er målgrupper for uddannelse i fremtiden 

 Hvilke kurser anvendes til efteruddannelse 

 Opnår medarbejderne de ønskede kompetencer som følge af uddannelse 

 Hvordan skal en moderniseret EUD uddannelse til industrislagter være for at passe til 

virksomhedens behov fremover 

 Hvordan skal efteruddannelse struktureres for at passe til virksomhedens behov fremover 

 Hvilken motivation er der for uddannelse blandt forskellige faggrupper 
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Respondenter fra interview ses i figur 12. Interviews har primært været gennemført som personlige 

interviews; sekundært som telefoninterviews. For at få input til projektet fra flere sider 

(produktionsmedarbejdere, tillidsfolk, lærlinge, mestre, uddannelsesansvarlige og HR ansvarlig) fra 

svinekødsindustriens virksomheder er det forsøgt at organisere så mange af interviews som muligt som 

gruppeinterviews. Spørgeskema er fremsendt forud for interviewet, som har været ledet af Karen Hamann 

(IFAU) og Karen Wahlgreen (UCR).  

Der har været foretaget enkelte tilretninger i spørgeskemaet for at opnå større målrettethed i forhold til de 

forskellige aktører. Der er skrevet referat fra alle interviews og de er efterfølgende kommenteret af 

respondenterne. Særligt for Danish Crown skal det nævnes, at referat fra interviewet i Ringsted har været 

sendt rundt i koncernen for at give hele virksomheden lejlighed til at kommentere på referatet. Tulip har 

bidraget med oplysninger gennem et telefoninterview. Efter aftale med respondenterne er resultater fra 

interviews anonymiserede i rapporten. Samlet vurderes det, at interviewformen har bidraget med et bredt 

funderet, meget konstruktivt og brancherelevant input til projektet. 

Interviewformen har været en åben og emnebaseret dialog, hvor der er fremkommet gode og konstruktive 

forslag til modernisering af uddannelserne. Der er også identificeret en række forhold, som bør forbedres i 

forbindelse med nye uddannelser bl.a. undervisning i IT. 

Figur 12: Respondenter i gruppe- og telefoninterviews. 

Segment Virksomhed 

Svinekødsindustri Danish CrownA/S 

 Tican Fresh Meat A/S 

 Slagteriet Brørup A/S 

Tarmrenseri DAT Schaub A/S 

Forædling af svinekød Stryhns (Ø-Pølser) A/S 

 Tulip 

Handel med svinekød ESS Food A/S 

 Frontier Trading A/S 

Produktionsvirksomhed Kødgrossisten A/S 

Detailhandel Dansk Supermarked 

Slagteriteknologi DMRI 

Uddannelse UCR, en gruppe lærlinge på trin 2 EUD 
uddannelsen til industrislagter 

 

Der er gennemført en workshop med faglærere på industrislagter- og detailslagteruddannelsen på UCR. 

Formålet med workshoppen var at få faglærernes input til nye uddannelser, diskutere fag og 

undervisningsmetoder samt opnå mere indsigt i de kvalifikationer, som eleverne besidder ved start og slut 

på faglærte uddannelser målrettet svinekødsindustrien. Der er også gennemført et gruppeinterview med 

lærlinge på trin 2 til industrislagteruddannelsen. Det resulterede i konstruktive forslag til forbedring af 

uddannelsen, et udbredt ønske om mere viden om mulighederne for at videreuddanne sig og en stor 

interesse for et praktikophold i udlandet. 
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For at få belyst kundernes krav til kompetencer hos danske svinekødsvirksomheder er der gennemført 

interviews med kunder i detailhandlen i Danmark og eksportansvarlige medarbejdere på 

slagterivirksomhederne. Interviews er udført på telefon og har fokuseret på parametre for kvalitet, årsager 

til tilvalg eller fravalg af dansk svinekød, samt udvikling i den kvalitet, der leveres fra den danske 

svinekødsbranche.  

Der er afholdt en workshop i Vejle (september 2013) for at diskutere et første forslag til en ny uddannelse 

med svinekødsbranchen. Arrangementet havde deltagelse af svinekødsvirksomheder, detailhandel, 

organisationer (NNF, DI, L&F, efteruddannelsesudvalget, slagterfagets fællesudvalg) og uddannelsessted; i 

alt ca. 30 personer. Workshoppen gav et fundament at arbejde videre på, idet svinekødsbranchen 

accepterede det første udkast til en model for nye uddannelser. Videre blev det besluttet at nedsætte en 

arbejdsgruppe, der skulle gå i dybden med detaljer omkring en moderniseret EUD uddannelse til 

industrislagter. Det blev også besluttet, at tarmrenser-uddannelsen ikke behøvede nogen yderligere 

modernisering, så derfor er fokus i projektets resultater rettet mod industrislagtere. 

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter for svineslagterierne Danish Crown og Tican (HR-niveau og 

lærlingeansvarlige), organisationer (DI og Fødevareforbundet NNF) samt IFAU og UCR. Gruppen har mødtes 

2 gange for at diskutere forslag til den moderniserede uddannelse. Denne tilgang til at arbejdet er valgt for 

at sikre, at forslag til den moderniserede uddannelse bliver så relevante for branchen som muligt. 

Arbejdsgruppen har også drøftet tiltag til forbedret markedsføring af industrislagter-uddannelsen, forslag til 

forbedringer af efteruddannelse, samt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsessted. 

En vigtig forudsætning for at projektet kunne nå sit mål om at fremkomme med forslag til modernisering af 

faglige uddannelser og efteruddannelser til svinekødsindustrien var, at der blev etableret en tæt og 

konstruktiv dialog med branchen. Det har været nødvendigt at få skabt det forum mellem partnerne, der 

har gjort det muligt at drøfte spørgsmål om uddannelse indgående og fra forskellige vinkler. Workshoppen i 

Middelfart havde til formål at sætte fokus på strukturen i en fremtidig erhvervsuddannelse og drøfte 

mulighederne for at realisere projektets forslag. 

Der er afholdt en afsluttende konference i november, hvortil branchen, organisationer og 

uddannelsessteder har været inviteret. Ved konferencen blev forslagene til modernisering af EUD 

uddannelsen industrislagter og efteruddannelse målrettet svinekødsbranchen drøftet. Konklusioner fra 

konferencen og branchens kommentarer til forslagene er indarbejdet i projektrapporten. Det er planen, at 

rapporten skal distribueres bredt i svinekødsbranchen, organisationer og andre relevante aktører, således 

at projektets resultater kan realiseres.  
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