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SLAGTNING – TRANSPORT
Skånsom håndtering i forbindelse med slagtning er en vigtig para
meter i kødproduktionen. Både fordi håndteringen af dyrene på 
slagtetidspunktet har stor betydning for kødets spisekvalitet, og fordi 
dyrevelfærd får større og større betydning, når forbrugeren vælger 
kød i køledisken.

FØR SLAGTNING
Inden dyret sendes til slagtning, er der en række formaliteter, som 
skal overholdes:

• Tilmeld dyret til slagtning ved dit valgte slagtehus 
Nogle slagtehuse har onlineregistrering, hvor man kan angive 
dyrets CHRnummer, eget CVRnummer samt kontaktoplys
ninger. Er det ikke tilfældet, gives disse informationer direkte 
til slagteren. 

• Indberet Fødevarekædeoplysning 
Hver gang man sender dyr til slagtning, er det nødvendigt, 
at indberette fødevarekædeoplysninger. Her dokumente
rer man bl.a. at dyrene er opdrættet under kontrollerede 
forhold, og at eventuelle tilbageholdelsestider er overholdt 
ved behandling med medicin. Indberetningen kan foretages 
elektronisk på www.landmand.dk (kræver login), eller via 
en blanket fra Fødevarestyrelsen, som findes ved at søge på 
Fødevarekædeoplysning.

 

• Meld dyret ud af din besætning via https://chr.fvst.dk. 
• Bestil vognmand eller arranger egen transport.

TRANSPORT 
Dyr må aldrig lide overlast under en transport – uanset afstanden 
til slagteriet.

Gulvet i et transportmiddel skal være forsynet med passende strø
else eller tilsvarende materiale, der giver dyrene den fornødne 
komfort under hensyntagen til arten og antallet af dyr, der trans
porteres, transporttiden og vejrforholdene. Materialet skal sikre, at 
urin og gødning opsuges.

Transportmidler, der ikke er forsynet med fast tag, skal være over
dækket med presenning el. lign, som beskytter dyrene effektivt 
mod vejret. I tiden fra 1. april til den 1. november kan overdækning 
dog undlades ved transport inden for en afstand af 50 km. Bemærk, 
at der er særlige regler for eksport af dyr.

TRANSPORTEGNETHED
For at et dyr må transporteres, skal det være egnet til transport. 
Det betyder, at dyret skal være så robust, at det ikke påføres unødig 
lidelse på grund af transporten. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dy
ret er transportegnet, så kontakt din dyrlæge og få hans vurdering. 
Hvis dyret ikke er egnet til transport, skal det nødslagtes.

FOTO: LANDBRUGSMEDIERNE

Smag på Landskabet

http://www.landmand.dk
https://chr.fvst.dk
http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm


SEGES P/S | Kvæg | Agro Food Park 15 | DK 8200 Aarhus N | seges.dk

Transport af lettere tilskadekomne eller syge dyr, som ikke påføres 
unødig lidelse på grund af transporten, må kun finde sted, hvis trans
portmidlets bund under transporten forsynes med et ekstra tykt lag 
egnet strøelse. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt transporten påfører dy
rene unødig lidelse, skal man have en udtalelse fra en dyrlæge. 

Kvæg anses ikke for egnet til transport fire uger før forventet kælv
ning – og 14 dage efter kælvning.

Se opdaterede regler på Fødevarestyrelsens hjemmeside:
www.foedevarestyrelsen.dk 

UNDGÅ STRESS
Risikoen for stress er mindre, hvis dyrene er vant til at blive hånd
teret og vant til at blive transporteret i transportvogn. Flokdyr kan 
let blive stressede ved at komme ind i en ny flok under transport 
eller opstaldning på slagteri.

Stress har betydning for kødkvaliteten, og har især indflydelse på 
kødets  pHværdi efter slagtning. Både for højt og lavt pH forringer 
kødkvaliteten og kan medføre:
• forringet holdbarhed
• mørkt kød
• hårdt kød
• dårlig vandbindingsevne
• metallisk lugt og smag.

PÅ SLAGTERIET
Når dyret ankommer til slagteriet inspicerer veterinærkontrollen, 
om dyret er sundt og rask og egnet til slagtning.

Via CHRnummeret holder slagteren styr på hvilket dyr, der er kom
met til slagteriet.

Når dyret er slagtet, kontrollerer veterinærkontrollen indvoldene 
og slagtekroppen. Hvis dyret godkendes, påstemples slagtekroppen 
EU’s ovale sundhedsmærke og slagteriets autorisationsnummer. 
Slagteren indberetter til Landbrug & Fødevarer, at dyret er slagtet.

SLAGTEMETODER
Der findes en række slagtemetoder, der er godkendte i Danmark:
• Bedøvelse med en penetrerende boltpistol, ophængning i bag

ben og derefter afblødning ved overskæring af halspulsårerne.
Rituel slagtning (fx halalslagtning): Samme metode, men med 
en ikke penetrerende boltpistol. Dvs. en boltpistol, hvor bol
ten ikke går gennem hjernekassen og ind i hjernen. Slagtningen 
skal foregå på godkendt slagteri.

• Skydning direkte på marken med tilsyn af dyrlæge, hvorefter 
slagtekroppen straks transporteres til et godkendt slagteri.

• Nogle slagterier bruger elstimulering af slagtekroppene efter 
afblødningen for at få musklerne til at trække sig sammen. Sam
mentrækningen bevirker, at musklerne hurtigere omdanner gly
cogen til mælkesyre, så pHfaldet i kødet forløber hurtigere. 

Slagtemetodens betydning for kødkvaliteten:
•  Der er ikke fundet forskelle i kødkvaliteten mellem rituel slagt

ning og traditionel slagtning. I forhold til skydning på marken er 
der ikke videnskabelig litteratur, der belyser effekten af dette.

KILDER
• http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/

Sider/Erklaeringomfoedevarekaedeoplysninger.aspx 
• https://chr.fvst.dk 
• Øko kødsalg – en håndbog til landmænd med direkte salg af 

kød, Økologisk Landsforening, 2013
• http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyheder/Ar

kiv_2013/Sider/Faktaomrituelslagtning.aspx 
• http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Transpor

tegnethed.aspx 
• http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Transport

afdyr.aspx.
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