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Vedr.: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr
J.nr.: 2012-15- 2301-01141/KISE
Som svar på ministeriets henvendelse af 29. november 2012 skal DOSO komme med følgende
udtalelse:
DOSO finder det betænkeligt, at andre dyr som fx får, geder, svin, fjerkræ og kaniner ikke er omfattet
af bestemmelsen i § 4 stk.1, hvor der kræves særlig ekspertise og uddannelse af de personer, som
skal aflive dyret.
DOSO mener ikke, at ”læg-personer” overhovedet skal have lov til at slagte og aflive dyr - inklusive
aflivning af hundehvalpe og kattekillinger inden for den første uge efter fødslen (§ 4 stk.3).
Aflivning af svin under 5 kg. skal ske ved et slag i nakken og ikke i panden, som desværre bliver udført
af mange landmænd. Dyreværnsrådet skriver i et svar den 2. juli 2010: ”aflivning af grisen (under 5
kg.) skal ske ved et kraftigt slag mod gulvet, hvor nakkeregionen rammer først, hvorimod aflivning ikke
kan ske ved at pattegrisens hoved slås i gulvet den modsatte vej”. Det må være en oplagt opgave for
Veterinærrejseholdet eller velfærdskontrollen at fokusere på dette problem, når de gennemfører
kontrol ude i svinebesætningerne.
Det må også være et krav, at der altid foretages afblødning af bedøvede dyr – også af dyr under 5 kg.
Manglende afblødning har resulteret i, at dyret efter slag mod gulv eller væg efterlades bedøvet eller
lammet i en affaldscontainer.
Ud over undervisning i korrekt aflivningsmetode, er det ifølge et medlem af dyrevelfærdskontrollen
vigtigt, at der bliver sat fokus på dødstegnene: Store sorte pupiller, ingen øjenrefleks ved berøring,
ingen vejrtrækning, ingen hjerteslag og slap endetarm. Det skal også understreges, at dyret ikke må
forlades, før det med sikkerhed er konstateret dødt.
DOSO er overordnet imod slagtning uden forudgående bedøvelse. Det bør være et krav, at
dyret bedøves med boltpistol eller på anden velegnet måde, inden halssnittet foretages. Denne
anbefaling gælder både kvæg og mindre drøvtyggere som får og lam.
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§ 7 skal suppleres med et krav om mærkning. Det er efter DOSO’s opfattelse principielt set
forkert, at kød fra dyr, som er slagtet rituelt uden forudgående bedøvelse, bliver solgt uden
mærkning. Der er nemlig grund til at formode, at en væsentlig del af forbrugerne af etiske
grunde ville fravælge sådant kød, hvis det var mærket.
§ 10 stk.3
Både ”bedøvelsens effektivitet” og ”sikring af at de automatiske knive skærer korrekt” skal
fastlægges efter en bestemt procedure, hvor det præciseres hvor mange personer og hvilke
personer, der skal yde skærpet kontrol.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand
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