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Formålet med projektet er: 

• At belyse de dyrevelfærdsmæssige forhold og eventuelle 
dyrevelfærdsmæssige problemer på danske fjerkræslagterier 

• At undersøge, hvor langt fjerkræslagterierne er nået i forhold til 
at opfylde kravene i Slagteforordningen 1099/2009
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• Interviews med slagteriledelser

Fremtidige planer for ændringer iht. 
Slagteforordningen

Rådets Forordning (EF) Nr. 1099 af 24. september 2009 om 

beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (Slagteforordningen) 

træder i anvendelse d. 1. januar 2013. Forordningen stiller en 

række krav til fjerkræslagteriers indretning og udstyr i 

forbindelse med elbedøvelse i vandbad, herunder specifikke krav 

til elektriske indstillinger. Herudover indebærer forordningen 

implementering af egenkontrol med dyrevelfærd på slagterier, 

herunder udpegning af en dyrevelfærdsansvarlig. 

Projektdeltagere og følgegruppe

Vibe Pedersen Lund1, Lise Tønner1, Birte Broberg1, Ole G. Nielsen1, Susanne Krarup Larsen1, 

Helle Halkjær Kristensen2, Björn Forkman2, Helle Daugaard Larsen3, Mette Herskin4

1 Fødevarestyrelsen
2 Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU-LIFE)
3 Danish Meat Research Institute, Teknologisk Institut (DMRI) 
4 Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Baggrund for projektet

Slagtekyllinger produceres i dag på en måde, som synes at 

indebære velfærdsmæssige problemer i flere af 

produktionens led. Der er et stort behov for at sætte fokus på

de områder af slagtekyllingeproduktionen, som er særligt 

problematiske for dyrevelfærden. Det drejer sig blandt andet 

om forholdene omkring slagteprocessen, som er dårligt 

belyst, særligt i en dansk kontekst. 

Behov for yderligere forskning:

Eksempelvis:
• Alternative bedøvelsesmetoder
• Skader ved indfangning 
• Indtransport
• Opstaldning på slagteriet


