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Happy ending

Hver gang vi sætter gaflen i et stykke kød, er et dyr blevet slagtet. Men det kan gøres på mange måder. På
Troldgaarden foregår det uden frygt. Grisene er hjemme på gården, og deres sidste tanke er morgenmad.

”Det sidste, de oplever, er, at de skal til at spise. Så er de væk,” fortæller Philip Dam Hansen, om slagtningen af Troldgårdens grise. Grisene er
mærket som ’Velfærdsdelikatesser’ under Dyrenes Beskyttelse, og derfor bliver dyrene bedøvet og aflivet hjemme på gården. Den gode
slagtning er nemlig et erklæret mål under mærket.

”Det foregår fuldstændig uden frygt. Grisene er i deres vante omgivelser, de er sammen med grise, som de kender fra flokken, og de bliver
lokket med foder ind i en adskilt lille boks, hvor de sænker hovedet for at spise, og så bedøver vi dem, én efter én,” forklarer Philip Dam
Hansen, som ejer og driver Troldgaarden ved Skanderborg sammen med sine forældre.

Forløbet til forskel
I Danmark er det et lovkrav, at alle dyr skal bedøves før aflivning. Men der er stor forskel på, hvordan det foregår. Det gælder både forløbet
inden bedøvelsen i form af indfangning, drivning, læsning, transport og fiksering samt selve metoden til bedøvelse. På store svineslagterier
bedøves grisene f.eks. med CO2, en såkaldt aversiv gas, der modsat andre typer gas, giver en voldsom kvælningsreaktion og skaber panik hos
dyrene.

”Jeg kan ikke se mig selv i øjnene, hvis jeg sender mine dyr levende afsted til slagtning,” siger Philip Dam Hansen, som årligt producerer årligt
cirka 120 slagtesvin, 100 lam og 40 kreaturer.

På Troldgaarden bliver kreaturer bedøvet med penetrerende boltpistol på marken, hvor dyrene fikseres ved deres vante høhæk. Lammene
holder og bedøver Philip selv, hidtil med boltpistolen, fremover med den nyerhvervede strømtang.

God oplevelse
Helt så enkelt er det ikke at fiksere og bedøve grisene på en god måde. De er ganske enkelt svære at holde fast og går nemt i panik. Derfor
har Troldgården indrettet et aflukke på gården, hvor slagtegrisene går natten over og falder til ro. Næste dag, når de er klar til morgenmad,
kan de med foder lokkes enkeltvis ind i den lille boks, hvor de lynhurtigt bliver bedøvet med en strømtang og afblødt ved stik i halsen.
Tidligere brugte slagteren også boltpistolen til grisene, men er netop skiftet til strømtangen, som eliminerer risikoen for fejlskud.

”Det kan lyde lidt mærkeligt. Men det var faktisk en god oplevelse at bedøve og aflive grisene på denne her måde. Det tog 10 minutter af
slagte fem grise. De ventende grise reagerede ikke på det, fordi bedøvelsen er meget effektiv.”

Efter aflivningen bliver dyrene kørt til det lokale slagtehus, som slagter dyret, hvorefter kroppene kommer retur til opskæring på Troldgården,
som også har eget pølsemageri.

Etisk slagtning
Inden bedøvelsen og aflivning kommer en dyrlæge ud  for at syne de levende dyr og godkende dem til såkaldt etisk nødslagtning.

”Vi laver etisk nødslagtning af hensyn til dyrene. Det kan man gøre i overensstemmelse med loven, hvis ejeren af dyrene af etiske årsager
ikke ønsker at transportere levende dyr til slagtning,” forklarer Philip Dam Hansen og understreger:

”Det er slagtningen, der adskiller os allermest fra anden produktion.”
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Velfærdsdelikatesser® er et registreret varemærke, som er kontrolleret af Dyrenes Beskyttelse. Mærket optimerer økologi og dyrevelfærd i
alle faser af slagtedyrs liv og arbejder målrettet på at gøre det muligt, at alle slagtedyr under Velfærdsdelikatesser bliver bedøvet og aflivet i
vante omgivelser på marken. Mærket er allerede i dag en garanti for kort transport og for hurtig og effektiv bedøvelse enten hjemme eller på
små slagtehuse. Ingen dyr bedøves med CO2 eller strømbad.

Velfærdsdelikatesseslagtning af svin på Troldgården

1. Slagtedyr afgrænses fra de øvrige dyr i eget aflukke i vante omgivelser
2. Grisene går i lille flok med kendte artsfæller natten over og falder til ro
3. Dagen efter lokkes de med foder enkeltvis ind i en boks, hvor de bedøves med enten boltpistol eller strømbedøver, der virker øjeblikkeligt.

Dyret når ikke at opdage, at der foregår noget usædvanligt, før bevidstheden er væk. Risikoen for fejlskud eller mangelfuld bedøvelse er
meget lille.

4. Dyret trækkes ud, stikkes og afblødes inden for få sekunder efter bedøvelse
5. Dyrene køre til lokalt slagtehus

Det undgår dyrene:

1. Stress ved indfangning
2. Smerte ved tatoveringsstempling af dyr
3. Stress ved drivning og læsning
4. Stress ved transport
5. Stress og slagsmål som følge af ophold sammen med fremmede dyr
6. Stress ved manglende bevægelsesfrihed
7. Frygt ved at opleve artsfælles indfangning, drivning, læsning, transport og fiksering samt bedøvelse
8. Angst og smerte ved bedøvelse, der ikke er øjeblikkelig eller er mangelfuld
Læs mere om Troldgården
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