
Afdækning af de dyrevelfærdsmæssige forhold ved 

bedøvelse og aflivning af slagtekyllinger

AnbefalingerAnbefalinger

Ophængningssystemer

• F.eks. forbedret tilpasning af slagtebøjler 

Optimering af overvågningen af 

bedøvelseseffektiviteten

• F.eks. identifikation af velegnede og praktisk observerbare 

kliniske indikatorer

Optimering af strømgennemgangen i 
bedøvelsessystemet

• F.eks. optimering af ensartetheden af kyllinger i samme hold

Fokus på aflivningens effektivitet

• F.eks. minimering af afstanden fra vandbad til stikning

FormFormåålet med projektet er: let 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 Aflivningsforordningen

Litteraturgennemgange  Litteraturgennemgange  

• KU-SUND v/ Helle Halkjær Kristensen

Velfærd under slagteprocessen 

Bedøvelsesniveauer

Sammenhængen mellem bedøvelsens 

effektivitet og elektriske indstillinger 

Velegnede indikatorer for bedøvelsens 
effektivitet   

• DMRI v/ Helle Daugaard Larsen

Sammenhængen mellem elektriske 

indstillinger og slagtekvalitet

SlagteribesSlagteribesøøg g 

•• Observationer på slagtelinjen

Afprøvning af velfærdsindikatorer ved 

ophængning og indikatorer for 

bedøvelsens effektivitet 

Observation af indretning og 

elektriske indstillinger

•• Interviews med slagteriledelser

Fremtidige planer for ændringer iht. 

Aflivningsforordningen

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

beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet 

(Aflivningsforordningen) 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. 
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Baggrunden for projektetBaggrunden for projektet

Hvert år bedøves og slagtes omkring 100 millioner 

slagtekyllinger på danske slagterier. Procedurerne omkring 

bedøvelse og aflivning af slagtekyllinger indebærer en risiko for 

dyrevelfærdsmæssige problemer. Velfærd hos slagtekyllinger 

under slagteprocessen er for øjeblikket mangelfuldt belyst, 

særligt i en dansk kontekst.  

Status på efterlevelse af Aflivningsforordningen

Undersøgelsen af slagteriernes efterlevelse af 

Aflivningsforordningen har dannet baggrund for det 

videre arbejde med implementeringen af 

forordningen i Danmark

ResultaterResultater
• Der bør generelt være fokus på hurtig 
og effektiv aflivning

• Der er grundlag for yderligere 

optimering af overvågningen af 

bedøvelsens effektivitet

• Strømgennemgangen bør optimeres

• Slagterierne er nået langt i forhold til at 
efterleve Aflivningsforordningens krav

• Der er fortsat behov for forskning i 

bedøvelsesmetoder til fjerkræ
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