
 

  

Civil- og Politiafdelingen  

Dato: 21. maj 2008 

Kontor: Dyrevelfærdskontoret  

Sagsnr.: 2008-152-1407  

Dok.: CAG41083  

  

Folketinget  

Lovsekretariatet 

Christiansborg 

1218 København K 

   
 

 

 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 

 

Telefon 7226 8400 

Telefax 3393 3510  

 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1580, som medlem af Fol-

ketinget Per Clausen (EL) har stillet til justitsministeren den 15. maj 

2008. 

 

 

 

Lene Espersen   

/  

Cristina A. Gulisano 



 

  2 

Spørgsmål nr. S 1580 fra medlem af Folketinget Per Clausen (EL):  

 

”Vil ministeren tage initiativ til, at der indføres en afliv-

ningsmanual for smågrise, der vejer under 5 kg., sådan at det 

kan undgås, at denne aflivning sker ved, at grisene får smad-

ret hovedet ned i et betongulv, sådan som det i dag sker man-

ge steder?” 

 

Svar: 

 

Efter dyreværnslovens § 13, stk. 1, skal den, der vil aflive et dyr, sikre 

sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Justitsministe-

ren kan fastsætte nærmere regler om aflivning af dyr, herunder regler om 

slagtning og om forbud mod visse aflivningsformer samt regler om, at 

aflivning af visse større dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en an-

den autoriseret person, jf. lovens § 13, stk. 2.  

 

Denne bemyndigelse er udnyttet ved Justitsministeriets bekendtgørelse 

nr. 583 af 6. juni 2007 om slagtning og aflivning af dyr. Bekendtgørelsen 

gennemfører Rådets direktiv 93/119/EF af 22. december 1993 om be-

skyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet i dansk ret.  

 

Bekendtgørelsen finder efter § 1, stk. 1, anvendelse på flytning, opstald-

ning, fastholdelse, bedøvelse, slagtning og aflivning af dyr, der opdrættes 

og holdes med henblik på fremstilling af kød, skind, pelsværk eller andre 

produkter, samt heste, hunde og katte. 

 

Bekendtgørelsen indeholder ikke særlige regler om aflivning at pattegrise 

på under 5 kg, men efter bekendtgørelsens § 3 skal dyrene beskyttes 

bedst muligt mod ophidselse, smerte og lidelse under bl.a. aflivning. 

 

Justitsministeriet har tidligere ved brev af 16. november 1998 anmodet 

Det Særlige Råd vedrørende Dyreværnsspørgsmål (Dyreværnsrådet) om 

en udtalelse om aflivning af pattegrise på under 5 kg ved at slå deres ho-

ved ned i gulvet. Af Dyreværnsrådets udtalelse af 18. november 1998 

fremgår, at det er rådets opfattelse, at hvis aflivningen af pattegrise sker 

med et enkelt slag, hvorved pattegrisens hoved og nakke slås så hårdt ned 

i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør omgående, så er metoden dyre-

værnsmæssigt forsvarlig. En vurdering, som Dyreværnsrådet har genta-

get i en udtalelse af 18. april 2000 til Danske Slagterier. 

 

Endvidere er Justitsministeriet bekendt med, at Dyreværnsrådet for nylig 
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på baggrund af en konkret borgerhenvendelse har haft lejlighed til at 

drøfte spørgsmålet om aflivning af pattegrise igen.  

 

Af Dyreværnsrådets svar til borgeren, som Justitsministeriet har modta-

get i kopi til orientering, fremgår, at rådet fortsat finder, at den mest ef-

fektive metode til aflivning af pattegrise på under 5 kg er ved, at dyrets 

hoved og nakke slås så hårdt ned i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør 

omgående.  

 

Dyreværnsrådet oplyser i den forbindelse, at baggrunden for anvendelsen 

af denne aflivningsmetode er, at det ikke ved pattegrise på under 5 kg er 

sikkert for hverken grisen eller den, der foretager aflivningen, først at 

bedøve dyret ved anvendelse af en boltpistol, som ellers er den anvendte 

aflivnings- og slagtemetode ved svin. Pattegrisens hoved vil simpelthen 

være for lille til, at en boltpistol kan anvendes forsvarligt. 

 

Jeg har derfor ikke aktuelle overvejelser om at foreslå ændringer i de 

ovenfor beskrevne regler. 

 


