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Supplerende udtalelse om anvendelse af ikke-penetrerende boltanordning i forbindelse 

med bedøvelse af kreaturer, der slagtes efter religiøse ritualer 

 

Dyreværnsrådet afgav den 18. april 2012 en udtalelse om anvendelse af ikke-penetrerende 

boltanordning i forbindelse med bedøvelse af kreaturer, der slagtes efter religiøse ritualer.   

Udtalelsen blev afgivet i forbindelse med overvejelser om at fastsætte nationale regler for 

bedøvelse af kreaturer, der slagtes efter religiøse ritualer og med henvisning til Rådets 

Forordning (EF) Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på 

aflivningstidspunktet, der har fundet anvendelse fra den 1. januar 2013.  

I henhold til gældende nationale regler – fastsat i bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 

2012 om slagtning og aflivning af dyr – må ikke-penetrerende boltanordning anvendes som 

bedøvelsesinstrument til kreaturer, der er minimum 12 måneder gamle, dog ikke til tyre over 

24 måneder. 

Der pågår overvejelser om at ændre de nationale regler vedrørende bedøvelse af kreaturer, der 

slagtes efter religiøse ritualer, og Fødevarestyrelsen har i den forbindelse bedt Dyreværnsrådet 

om en udtalelse vedrørende aldersgrænser for anvendelse af ikke-penetrerende boltanordning 

samt eventuelle anbefalinger vedrørende intervallet mellem bedøvelse og stikning og 

afblødning. 

Dyreværnsrådet har behandlet spørgsmålene relateret til brug af ikke-penetrerende 

boltanordning i forbindelse med slagtning af kreaturer efter religiøse ritualer, og rådet har den 

10. juni 2013 besigtiget anvendelsen af ikke-penetrerende boltanordning til bedøvelse af 

kreaturer i alderen 8 – 12 måneder samt efterfølgende stikning og afblødning. 

 

Dyreværnsrådet skal fremkomme med følgende supplerende udtalelse: 

Vedrørende aldersgrænser for brug af ikke-penetrerende boltanordning: 

Der findes forholdsvist lidt videnskabeligt materiale som kan understøtte en vurdering af 

alderens betydning for effektiviteten ved anvendelse af ikke-penetrerende boldpistol til 

bedøvelse af kreaturer forud for slagtning. 
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I en rapport fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
1
 anføres det med 

henvisning til en begrænset mængde data, at bevidstløshed ved brug af ikke-penetrerende 

boltanordning opnås i 100 % af de voksne kreaturer og i 80 % af kalve under 6 måneder. Det 

fremgår endvidere, at bedøvelseseffekten ved brug af den ikke-penetrerende boltanordning kan 

forbedres ved at anvende øget kraft. Imidlertid øger det samtidig risikoen for kraniebrud hos 

især yngre dyr, og ved kraniebrud reduceres metodens effektivitet med hensyn til at opnå en 

effektiv bedøvelse, afhængig af bruddets størrelse.  

En rapport fra EU Kommissionens Videnskabelige Komité
2 

angiver, at den ikke-penetrerende 

boltanordning ikke bør anvendes til dyr under 8 måneder, idet der er en øget risiko for, at unge 

dyr uden fuldt forbenede (umodne) kranier ikke bliver effektivt bedøvet herved. 

Dyreværnsrådet finder, at anvendelse af ikke-penetrerende boltanordning i forbindelse med 

slagtning efter religiøse ritualer kun bør anvendes på kreaturer over 8 måneder, og kun såfremt 

bedøvelsen udføres efter nøje instruktion med et korrekt tryk og på fastholdt dyr med fikseret 

hoved.  

Dyreværnsrådet finder endvidere, at der bør være en øvre aldersgrænse for anvendelse af ikke-

penetrerende boltanordning til tyre, idet det er for usikkert, hvorvidt bedøvelsesmetoden altid 

vil være effektiv, når kraniet er meget tykt. 

Såfremt bedøvelsen ikke forekommer efter første skud med ikke-penetrerende boltanordning, 

bør dyret straks skydes med penetrerende boltanordning eller bedøves ved brug af elektrisk 

strøm. 

Dyreværnsrådet skal endnu en gang understrege, at bedøvelsen skal udføres efter nøje 

instruktion med et korrekt tryk og på fastholdt dyr med fikseret hoved.  

Vedrørende stikning og afblødning: 

Afblødning skal foretages hurtigst muligt efter bedøvelsen for at undgå at dyret kommer til 

bevidsthed igen. Dyreværnsrådet har ikke med baggrund i det materiale, rådet har haft til 

rådighed, fundet fagligt belæg for at sætte en specifik tidsgrænse for hvor lang tid, der 

maksimalt må gå mellem bedøvelse og stikning. 

 

På rådets vegne 

 

Lene Munksgaard 

Formand 

                                                 
1 Opinion and scientific report of the EFSA Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related 
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