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Udtalelse om anvendelse af ikke-penetrerende boltanordning i forbindelse med 

bedøvelse af kreaturer, der slagtes efter religiøse ritualer 

 

Dyreværnsrådet har i forbindelse med overvejelser om fastsættelse af 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 finder anvendelse fra den 1. januar 2013, behandlet 

spørgsmålet om anvendelse af ikke-penetrerende boltanordning som 

bedøvelsesinstrument.   

 

Dyreværnsrådet har behandlet spørgsmålet på flere møder, og rådet har herunder den 

21. februar 2012 besigtiget anvendelsen af ikke-penetrerende boltanordning til 

bedøvelse af kreaturer samt efterfølgende stikning og afblødning. 

 

I den anledning skal Dyreværnsrådet udtale følgende: 

 

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

beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, at bedøvelse med ikke-penetrerende 

boltanordning kun må anvendes til drøvtyggere med en levende vægt på under 10 kg, jf. 

artikel 4, stk. 1, jf. bilag I, kapitel II, punkt 1.  

 

Det fremgår endvidere af forordningens artikel 4, stk. 4, at i forbindelse med dyr, der 

slagtes ved særlige metoder, der er foreskrevet af religiøse ritualer, finder kravene i 

artikel 4, stk. 1, ikke anvendelse, forudsat at slagtningen finder sted på et slagteri.  

 

Medlemsstaterne kan vedtage nationale regler, der har til formål at sikre en mere 

omfattende dyrebeskyttelse på aflivningstidspunktet end den, der følger af reglerne i 
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forordningen, for bl.a. slagtning af dyr i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, og 

dermed forbundne aktiviteter, jf. forordningens artikel 26, stk. 2, litra c. 

 

Dyreværnsrådet finder under henvisning til Rådets Forordning (EF) Nr. 1099/2009 af 

24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, at det i forbindelse 

med slagtning af kreaturer efter religiøse ritualer er dyreværnsmæssigt forsvarligt at 

anvende ikke-penetrerende boltanordning til bedøvelse, inden dyret aflives endeligt ved 

stikning og afblødning, såfremt bedøvelsen udføres efter nøje instruktion med et korrekt 

tryk og på fastholdt dyr med fikseret hoved.  

 

På rådets vegne 

 

Lene Munksgaard 

Formand 


