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Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 
 
DSK glæder sig over, at det fremover ikke vil være muligt – lovligt – at slagte uden 
bedøvelse i Danmark. 
 
Vi håber, at ministeriet også vil arbejde for at få EU-reglerne ændret, så det heller ik-
ke vil ske i de andre EU-lande. 
 
DSK har blot en enkelt bemærkning til selve teksten i bekendtgørelsesudkastet. Der 
er i § 1, stk. 3, angivet ”Ved slagtning efter religiøse ritualer forstås slagtning, hvor 
der anvendes en metode, som ikke er omfattet af forordningens bilag I.” Det betyder 
strengt taget, at alene det at man bruger en bestemt bedøvelsesmetode (de metoder, 
der er omtalt i bekendtgørelsen), gør, at slagtningen sker efter religiøse ritualer. Det 
giver rent sprogligt ikke mening, da bedøvelsen kun er en del af det religiøse ritual – i 
almindeligt sprogbrug. Det religiøse ritual omfatter efter en almindelig opfattelse og 
helt sikkert af de religiøse forbrugere både selve den tekniske del af slagtningen, 
(herunder en særlig bedøvelsesmetode), og at processen udføres af en bestemt per-
son, som udover den tekniske slagtning også udfører/fremsiger ”noget”, som er fast-
lagt i den pågældende religion. 
 
Uanset den sidstnævnte del egentlig ikke vedrører dansk lovgivning eller bør beskri-
ves i bekendtgørelsen, mener vi dog, det er vigtigt, at man anerkender, at bedøvel-
sesmetoden alene ikke gør slagtningen til en slagtning efter religiøse ritualer. 
 
I vore butikker udbydes bl.a. halalslagtet oksekød, mærket efter reglerne om frivillig 
mærkning af oksekød. Det er klart, at de forbrugere, der efterspørger halalslagtet 
kød, kun vil opfatte kødet som halal, hvis dyret er slagtet efter de relevante religiøse 
ritualer, hvilket indebærer både den særlige bedøvelsesmetode og de egentlige reli-
giøse ritualer i forbindelse hermed. 
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Med den foreslåede formulering i udkastet kunne der i værste fald opstå misforståel-
ser, fordi man i bekendtgørelsen alene forholder sig til selve bedøvelsen, mens man i 
andre sammenhænge taler om hele forløbet, når der tales om religiøs slagtning. 
 
Man kunne evt. bruge formuleringen ”Ved slagtning efter religiøse ritualer forstås en 
slagtning, hvori indgår religiøse ritualer og en [eller herunder] forudgående bedøvel-
sesmetode efter reglerne i denne bekendtgørelse. I givet fald skal der ske konse-
kvensrettelser i den efterfølgende tekst. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kirsten Jacobsen 
Seniorkonsulen 
 


