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Veterinärförbundets djurskyddspolicy 
KAPITEL 1 

Grundsyn på djurskydd  
    
 Djurskydd kan ses ur många synvinklar beroende på 

den enskildes utgångspunkt. För  veterinärförbundet 
ska basen alltid vara veterinärmedicinsk vetenskap och 
beprövad erfarenhet, men även etiska synpunkter ska 
tas i beaktande.  
 



Ur Veterinärförbundets djurskyddspolicy 
Slakt – avlivning  

(Definition av slakt: Avlivning av djur genom avblodning.) 
 

 Förbundet accepterar inte långa transporter av slaktdjur. 
Djur bör slaktas på närmast möjliga slakteri för att 
minimera transportens längd. 

 Förbundet accepterar inte slakt utan föregående, 
fullständig, bedövning. 
 



Etik, slakt 
 Sveriges veterinärförbund accepterar slakt för bl.a. 

produktion av mat till människor och foder till 
carnivora djur. 



 
Vetenskap och beprövad erfarenhet 

 Hanteringen av djuren före slakt ska innefatta så få för djuren 
ovana moment som är möjligt. Alla sådana moment som inte är 
absolut nödvändiga för processen ska undvikas före bedövning. 
 

 Bedövning ska ske med minst stressande, effektivaste och 
snabbast möjliga metod.  

 Det finns ingen forskning som redovisar att skäktning skulle 
innebära mindre oro, stress eller smärta jämfört med bedövning 
före slakt. 
 
 

 Bäst för djuret är en väl utförd slakt utan transport på 
uppfödningsgård. 



Federation of Veterinarians of Europe 
 Slaughter  without stunning increases the time of loss of 

consciousness, sometimes up to several minutes. 
 During this period of consciousness the animal can be 

exposed to: 
 exposed wound surfaces; 
 the possible aspiration of blood and, in the case of ruminants, 

rumen content; 
 the possible suffering from asphyxia after severing the            

n. phrenicus and n. vagus. 

 Slaughter  without prior stunning requires in most cases 
additional restrain, which may cause additional stress to an 
animal that is almost certainly already frightened. 



Federation of Veterinarians of Europe 

FVE is of the opinion that the practice 
of slaughtering animals without prior 
stunning is unacceptable under any 
circumstances. 



Veterinärförbundets ståndpunkt 
 Förbundet accepterar inte slakt utan föregående, 

fullständig, bedövning. 
 

 Detta ställningstagande är baserat på vetenskap, 
beprövad erfarenhet och etik. 
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