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Folketinget har i skrivelse af 23. august 2012 (spørgsmål S 3926) anmodet om min 
besvarelse af følgende af Dennis Flydtkjær (DF) stillede spørgsmål:

Spørgsmål 3926:

”Hvordan forholder ministeren sig til, at der på danske restauranter bliver serveret 
levende dyr, og mener ministeren, at det er i overensstemmelse med dyreværnsloven?”

Svar:

Det fremgår ikke af spørgsmålet, hvilke restauranter eller hvilke dyr der skulle være tale 
om. Jeg går imidlertid ud fra, at der henvises til, at det ifølge forlydender i pressen skulle 
være forekommet, at der på restaurant ”Noma” i København er blevet serveret levende 
myrer og rejer. 

Jeg har ikke nærmere kendskab til baggrunden for disse forlydender eller til deres 
rigtighed og finder det derfor rigtigst ikke at kommentere dem. Jeg kan endvidere 
henvise til, at den endelige afgørelse af, hvorvidt et givet forhold er i strid med 
dyreværnsloven, henhører under domstolene. 

Jeg vil dog gerne generelt slå fast – som jeg også ved tidligere lejligheder har gjort – at 
jeg mener, at dyr skal behandles dyreværnsmæssigt forsvarligt. 

Endvidere kan jeg generelt oplyse, at det følger af § 1 i dyreværnsloven, at dyr skal 
behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og 
væsentlig ulempe. Det følger desuden af § 2 i loven, at enhver, der holder dyr, skal sørge 
for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under 
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hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i 
overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 

Af § 13, stk.1, i dyreværnsloven fremgår, at den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at 
dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Ydermere fremgår det, at aflivning 
ved drukning ikke må finde sted. Med hjemmel bl.a. i dyreværnslovens § 13, stk. 2, er 
der endvidere fastsat en række nærmere regler om slagtning og aflivning af dyr i 
Justitsministeriets (nu Fødevareministeriets) bekendtgørelse om slagtning og aflivning af 
dyr. 

Af dyreværnslovens § 28, stk. 1, følger det, at den, som ved overanstrengelse, vanrøgt
eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt, straffes med bøde eller fængsel indtil 1
år. Der skal ved udmåling af straffen tages hensyn til, om der foreligger uforsvarlig eller
grovere uforsvarlig behandling af dyr. Har forholdet haft karakter af mishandling, er
straffen fængsel indtil 1 år, i gentagelsestilfælde indtil 2 år. Af lovens § 28, stk. 2, følger
det bl.a., at den, der overtræder §§ 1-3 og § 13, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel 
indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter § 28, stk. 1.

Overtrædelse af de nærmere regler i bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr
straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, jf. bekendtgørelsens § 68, stk. 1. 
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