
Afdækning af dyrevelfærdsmæssige
problemer ved bedøvelse og aflivning af
slagtekyllinger

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 p.t. er dårligt belyst. 

Inden 2013 skal der ske en implementering af EU forordning No. 1099/2009 til beskyttelse af dyr ved slagtning og aflivning. Forordningen betyder bl.a., at der ved bedøvelse af fjerkræ i 

elektrisk vandbad defineres minimumsstrømstyrke, -spænding og -frekvens samt maksimalt tidsinterval fra bedøvelse til aflivning.

Bedøvelse og aflivning/slagtning af slagtekyllinger er en proces, hvor der kan opstå en række fejl, som har dyrevelfærdsmæssige konsekvenser. 

Ved aflivningsprocessen bliver dyrene hængt op i benene, får ført hovedet ned i vandbad med strøm og får efterfølgende overskåret halsen. Fra fjerkræet ophænges i benene, til det 

bedøves i vandbadet, må der ifølge EFSA’s (European Food Safety Authority) anbefalinger maksimalt gå ét minut. Strømmens styrke og varighed i vandbadet skal være indstillet, så det 

sikres, at dyrene omgående mister bevidstheden og ikke genvinder den, inden døden indtræffer. 

Det kan i slagteprocessen forekomme, at dyr aflives uden eller efter utilstrækkelig bedøvelse – enten som følge af at hovedet ikke nedsænkes i vandkarret, eller som følge af at der er en 

utilstrækkelig mængde strøm i vandkarret til at bedøve kyllingerne. 

Der skal på slagterierne være personale til stede, der kan gribe ind og sikre dyrevelfærden, hvis dele af bedøvelses- og slagteprocessen svigter.

Baggrund

Formål

Formålet med projektet er: 

1) At belyse de dyrevelfærdsmæssige forhold og eventuelle dyrevelfærdsmæssige problemer på danske fjerkræslagterier 

2) At undersøge hvor langt fjerkræslagterierne er nået i forhold til at opfylde kravene i den nye forordning 

Gennemførelse af projektet

Fremtidige perspektiver

Dette projekt vil være det første i en serie, der skal kortlægge dyrevelfærdsmæssige problemer i hele produktionskæden inden for fjerkræproduktion.

Projektdeltagere 

Der skal gennemføres systematiske observationer af forholdene på alle danske fjerkræslagterier. 

Projektet skal munde ud i en rapport, der dels skal forholde sig til, hvor langt fjerkræslagterierne er nået i forhold til at opfylde kravene i den nye EU-forordning og dels beskrive 

procedurerne ved bedøvelse og slagtning af fjerkræ og de velfærdsmæssige problemer forbundet hermed.

Projektet udføres i samarbejde med erhvervet og relevante faglige eksperter fra forskningsverdenen. Der vil desuden blive inddraget relevant forskningsbaseret viden fra ind- og udland.

• Fødevarestyrelsen

• Aarhus Universitet, Institut for Husdyrbiologi og Sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet

• Danish Meat Research Institute (DMRI), Teknologisk Institut

• Københavns Universitet, Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Biovidenskabelige Fakultet


