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Oversigt over slagtning på bedriften 

 
 

Slagtemodel Beskrivelse Påkrævet AM-kontrol Krav om, at embedsdyrlæge 
overvåger slagtning og af-
blødning 

Påkrævet PM-
kontrol 

Afregning for AM-kontrol 

Gårdslagtning Slagtning af dyr efter aftale 
med et autoriseret slagteri. Ak-
tiviteterne foregår under slag-
teriets autorisation. Dvs. disse 
dyr leveres levende til slagte-
riet på bedriften. 
 
Raske dyr, der kan håndteres 
på bedriften, men som ikke på 
betryggende vis kan transpor-
teres levende til et slagteri, 
kan også slagtes under denne 
model. 
 

Vagtembedsdyrlæge 
eller slagteridyrlæge 
 
AM-kontrol kan fore-
tages op til 24 timer 
før slagtning 

Nej 
 
Slagteriets personale har 
kompetencebevis for afliv-
ning. 
 
Fødevarestyrelsen kontrolle-
rer stikprøvevis i forbindelse 
med tilsyn i slagteriet, at 
slagtning foregår korrekt. 

Slagteridyrlæge Ved vagtembedsdyrlæge: 
Fødevarestyrelsen opkræver beta-
ling fra ejeren/landmanden og af-
regner med praksis og dyrlæge 
 
Ved slagteridyrlæge: 
Fødevarestyrelsen opkræver beta-
ling fra slagteriet 

Slagtning af 
uhåndterbare dyr 

Slagtning og afblødning uden 
for slagteri af dyr, der kan 
være til skade for sig selv 
og/eller for de mennesker, der 
skal håndtere dem. Dvs. dy-
rene leveres døde til slagteriet. 
 
Raske dyr, der kan håndteres 
på bedriften, men som ikke på 
betryggende vis kan transpor-
teres levende til et slagteri, se 
gårdslagtningsmodellen. 
 

Vagtembedsdyrlæge Ja, hver gang. 
 
For raske dyr, der kan hånd-
teres på bedriften, se gård-
slagtningsmodellen. 

Slagteridyrlæge Fødevarestyrelsen opkræver beta-
ling fra besætningsejeren/land-
manden og afregner med praksis 
og dyrlæge 
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Slagtemodel Beskrivelse Påkrævet AM-kontrol Krav om, at embedsdyrlæge 
overvåger slagtning og af-
blødning 

Påkrævet PM-
kontrol 

Afregning for AM-kontrol 

Slagtning af 
opdrættet vildt og 
bison 

Slagtning og afblødning uden 
for slagteri af f.eks. opdræt-
tede strudsefugle, vildsvin og 
hjorte. Opdrættede bison kan 
slagtes på bedriften under til-
svarende betingelser. Dvs. dy-
rene leveres døde til slagteriet. 

Slagteridyrlæge 
 
Hvis der ikke er krav 
om, at embedsdyrlæ-
gen skal overvære 
slagtning og afblød-
ning, kan AM-kontrol 
foretages op til 24 ti-
mer før aflivning. 

Ja, hver gang 
ELLER 
Nej, hvis: 

• den der foretager slagt-
ning og afblødning har 
dokumenteret et pas-
sende kompetenceni-
veau med hensyn til at 
slagte dyr uden at for-
volde dyrene undgåelig 
smerte, angst eller li-
delse, og 

• Fødevarestyrelsen regel-
mæssigt verificerer, at 
de, der foretager slagt-
ning og afblødning, udfø-
rer deres opgaver kor-
rekt 

 

Slagteridyrlæge Fødevarestyrelsen opkræver beta-
ling fra slagteriet 

Hjemmeslagtning Slagtning af dyr til brug i egen 
husholdning 
 

Nej Nej Nej   

 


