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Vedr.: Høring over lov om forbud mod slagtning og aflivning af højdrægtige dyr
Med henvisning til skrivelse af 18. september 2012 fra Fødevarestyrelsen, hvormed
forslag til ’Lov om ændring af lov1 om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige
produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden’ sendes i høring, skal Dyrenes Beskyttelse (DB) bemærke, som følger:
Som udgangspunkt - og med henvisning til udtalelser fra Dyreværnsrådet2 og Det Veterinære Sundhedsråd3 - kan DB tilslutte sig ophævelse af krav om særskilt aflivning af
fostre i forbindelse med slagtning, i.e. kravet om at fostre skal skæres ud af livmoderen
og aflives straks.
Årsagen hertil er, at den nuværende procedure dels kompromitterer fosterets tarv, dels
forsinker afblødning af det bedøvede moderdyr.
Af en videnskabelig rapport4 fra den europæiske fødevaresikkerhedsmyndighed EFSA
fremgår det, at fostre dør af iltmangel (hypoxi) og forhøjet CO2-blodindhold (hypercapni) ved aflivning af det drægtige moderdyr. Det anføres, at fostre, som ikke tillades at
trække vejret i luft - dvs. at hæve ilttensionen i blodet - ikke opnår bevidsthed og derfor
ikke kan opleve lidelse (jf. Kap. 13.1). Fostres evt. bevægelser og gispen indikerer derfor ikke lidelse.
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DB mener imidlertid ikke, at man kan undlade eksplicit at redegøre for, hvordan det så
sikres, at de pågældende fostre håndteres på en måde, som tager de fornødne hensyn
til dyrevelfærd.
Herudover mener DB også, at det er relevant og nødvendigt at tage stilling til tilfælde,
hvor der evt. måtte ønskes udvundet materiale og væv fra uterus (livmoder), placenta
(moderkage) eller fosteret, herunder blod, idet der bør opstilles betingelser, som sikrer,
at dette kan ske på dyrevelfærdsmæssig forsvarlig vis.
Emnet er specifikt behandlet i den internationale dyresundhedsorganisation OIE’s zoosanitære kodeks vedrørende landdyr5, som bl.a. indbefatter retningslinjer for slagtning
af dyr. Heraf fremgår det af Kap. 7.5.5 under overskriften ’Management of foetuses
during slaughter of pregnant animals’, som følger:

“…When uterine, placental or foetal tissues, including foetal blood, are not to
be collected as part of the post-slaughter processing of pregnant animals, all
foetuses should be left inside the unopened uterus until they are dead. When
uterine, placental or foetal tissues are to be collected, where practical, foetuses
should not be removed from the uterus until at least 15–20 minutes after the
maternal neck or chest cut.
If there is any doubt about consciousness, the foetus should be killed with a
captive bolt of appropriate size or a blow to the head with a suitable blunt instrument.”
DB mener således, at det eksplicit skal nævnes, hvordan proceduren er i de forskellige
relevante situationer. DB indstiller derfor, at der tages højde herfor i Loven, således at
§ 2 formuleres, som følger:
”§ 2. Det i § 1, stk. 1, nævnte slagteforbud gælder ikke, hvis der er tale om
nødslagtning, hvor dyret aflives på bedriften, eller hvis dyret er blevet transporteret til et slagteri med henblik på slagtning.
Stk. 2. Ved slagtning i de i stk. 1 nævnte tilfælde skal fosteret efterlades i den
intakte livmoder.
Stk. 3. Såfremt fosteret undtagelsesvis ikke efterlades i den intakte livmoder,
må der ikke ske fjernelse af dette før tidligst 20 minutter efter afblødning af
moderdyret.
Stk. 4. Hvis der i medfør af stk. 3 er tvivl om fosterets bevidsthed, skal fosteret
bedøves og aflives.”
Afslutningsvis vil DB gerne opfordre Ministeren til at arbejde for, at der fremskaffes
mere viden på dette område (fostres mulige perception i forbindelse med aflivning af
drægtige dyr). Noget der også efterlyses i anbefalingerne fra en EFSA-udtalelse6 (jf.
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Kap. 8.4.3) og muliggøres i henhold til EU’s aflivningsforordning7 (jf. navnlig Artiklerne
13, 20 og 25-26).

Med venlig hilsen

Per Jensen, Præsident
Dyrenes Beskyttelse

Britta Riis, Direktør
Dyrenes Beskyttelse
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