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Vedr.: Høring over bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 
 

Med henvisning til skrivelse af 8. november 2013, j.nr. 2013-15-2301-01358 skal Landbrug & 

Fødevarer hermed fremsende følgende bemærkninger. 

 

Vi støtter de ændringsforslag, som gennemføres med forordningen. Især er forslaget om 

ændringen af aldersgrænsen for anvendelse af den ikke-penetrerende boltanordning til 8 mdr. 

nødvendig for, at danske slagterier kan afsætte religiøst slagtet kalvekød. Dansk efterspørgsel efter 

halal-slagtet kalvekød kan pt. kun sikres med udenlandske leverancer ligesom danske slagterier 

ikke kan imødekomme udenlandske efterspørgsel herefter. Danske slagterier mister således hver 

dag markedsandele til udenlandske producenter af halal-slagtet kalvekød, og derfor skal der på det 

kraftigste opfordres til, at bekendtgørelsen træder i kraft umiddelbart efter høringsfristens udløb.  

 

 

Vi har nogle enkelte specifikke bemærkninger: 

 

I § 10, pkt. 1 er det tilføjet, at får og geder også må bedøves med den ikke penetrerende 

boltanordning, hvis de opfylder betingelserne for kreaturer herunder alderskravene. I forhold til får 

og geder stemmer dette alderskrav ikke overens med OIE’s Terrestrial Animal Health Code, annex 

XIV, art. 7.6.  ”The use of non-penetrating captive bolt”, hvori der står: Må kun anvendes til får, 

geder og svin under 6 måneder.  

 

Kombinationen af OIE´s retningslinjer og de danske regler forhindrer således religiøs slagtning af 

får og geder med den ikke-penetrerende boltanordning, og da den eneste anden mulige 

bedøvelsesanordning - elektrisk bedøvelse – stort set ikke er installeret på danske slagterier, så vil 

det reelt være umuligt med rituel slagtning af får og geder i Danmark. Det bør derfor overvejes, at 

tillade bedøvelse af får og geder med den ikke penetrerende boltanordning uden 

aldersbegrænsning, da alternativet hertil vil være, at får og geder vil skulle transporteres til udlandet 

for at blive rituelt slagtet. 

 

I § 12 henvises der til en blanket på FVST’s hjemmeside. Da henvisningen i den nye 

bekendtgørelse er i § 12 i stedet for § 13, så skal dette konsekvensrettes på blanketten.  

 

I § 13, stk. 2 henvises til forordningens artikel 5, stk. 1-2 samt artikel 15, stk. 1-3. Det synes 

umiddelbart, at dette bør ændres til artikel 5, stk. 1 og ”artikel 15, stk. 1 og 3, idet artikel 5, stk. 2 og 
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artikel 15, stk. 2 omhandler krav til dyr, der aflives uden bedøvelse, hvilket med ændringen i denne 

bekendtgørelse ikke længere er en mulighed. 
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