
HALAL-KØD 
skal mærkes 

NU!

Ja tak til det frie valg

Nej tak til skjult betaling til Islamisk 
Kulturcenter og støtte af uetisk 

religiøs slagtemetode

Vil du have halalkød eller ej?

Som forbruger har du ikke idag mulighed for at vælge. Den halalmærk-
ning, der findes, er sporadisk og misvisende. Fakta er, at hovedparten 
af det kød og stort set alt det fjerkræ, der i dag ligger i supermarke-
derens kølediske og dybfrysere, er halalslagtet af den enkle grund, at 
slagterierne ikke orker at sortere kødet, og derfor generelt er gået over 
til udelukkende at halalslagte. En tankevækkende udvikling i et land, 
der består af 5,5 millioner indbyggere, og hvoraf ”kun” ca. 620.000 er 
muslimer, der kræver rituel slagtning af dyr og fjerkræ.

Mange forbrugere er slet ikke klar over, at det kød de køber ofte er 
halalslagtet - dels fordi halalmærket er meget lille, dels fordi at man-
ge varer i køledisken slet ikke er mærket som halal. Derved støtter 
kunderne (måske endda mod deres vilje) Islamisk Kulturcenter øko-
nomisk. Slagterierne betaler Islamisk kulturcenter pr. ton kød, der er 
halalslagtet, uanset om slagterierne derefter sælger kødet med eller 
uden halalmærke. Islamisk Kulturcenter tjener mange millioner om 
året på denne forretning.
I dag semi-halalslagtes der med ikke-penetrerende boltpistol på kvæg 
og får de fleste steder i Danmark, men gældende dansk lovgivning tilla-
der under visse betingelser slagtning uden bedøvelse - altså ægte halal-
slagtning. Det er adskillige imamer nu begyndt at stille krav om. Ved at 
købe halalkød støtter du indførelsen af halalslagtning uden bedøvelse 
i Danmark og tillige med den gradvise eftergivenhed, som flertallet af 
vore lovgivere i dag viser over for muslimske krav, har vi god grund til 
at frygte det værste.

Halal legaliserer dyremishandling!
Ret til at fravælge halal i eget land!

Ingen islamiske særregler i Danmark!

Retsinformation -
(slagteribekendtgørelse)

Landbrug og fødevarer
Mogens Nielsen Kreaturslagteri

Dyrenes beskyttelse 
Halalkød.dk

Kilder: 



DET ØKONOMISKE ASPEKT DET DYRE-ETISKE ASPEKT
Vidste du 
- at det i Danmark, under visse 
betingelser, er tilladt at slagte 
dyr UDEN forudgående bedø-
velse når slagtningen foretages 
efter jødisk eller islamisk ritus?

I Danmark foregår størstedelen af halalslagtningen af kreaturer med 
en ikke-penetrerende boltpistol. (Dette kan kaldes semi-halalslagt-
ning idet ægte halalslagtning foregår uden bedøvelse.) Den rammer 
med stor kraft i panden på dyret, hvorved dyret efter sigende skulle 
blive slået bevidstløs, derefter bliver halspulsårerne skåret over. 
Problemet med denne metode er dog, at der ikke foreligger doku-
mentation for, at denne metode er forsvarlig for store dyr, dvs. at de 
ikke føler smerte eller ikke stadig kan risikere at være ved bevidst-
hed. Ved denne metode kan der meget nemt forekomme kraniebrud, 
hvilket betyder, at blo-
det løber til bruddet 
og bedøvelsen af 
dyret svækkes.

Vidste du 
- at det er meget almindeligt at halalslag-
te uden bedøvelse i mange EU-lande og 
at der i de danske supermarkeder ligger 
masser af halalslagtet kød fra EU? Dette 
kød er HELLER ikke mærket!

Vidste du
- at på de to stør-
ste slagtehuse i 
Danmark halal-
slagtes størstede-
len af dyrene for 
"nemhedens skyld" 
(mht. sortering). 
På Århus slagte-
hus 50-80% og 
hos Mogens Niel-
sen Kreaturslag-
teri i Herlufmagle 
er næsten 100% 
halalslagtet.

Nogle muslimske overhoveder påstår, at halal-
slagtet kød smager bedre, fordi blodet hurtigere 
løber fra kødet. Dette er ikke bevist og ifølge 
slagtere som har set begge metoder, er det nær-
mere omvendt. Hvis dyret ikke bedøves eller ikke 
er ordentligt bedøvet, er det videnskabeligt be-
vist, at det føler angst og smerte, adrenalinen vil 
pumpe ud i kroppen og alle muskler vil spændes. 
Kroppen vil i forsøget på at overleve automatisk 
forsøge at lukke af for blodudstrømningen. Når 
dyret endelig er dødt, vil spændingerne i kødet 
stadig være der og kommer aldrig ud igen, lige-
gyldigt hvordan kødet tilberedes. Resultatet er 
sejt kød og med blodsmag, fordi al blodet ikke er 
løbet ud under slagtningen.
Et fuldt bedøvet dyr hvor halspulsårerne efterføl-
gende bliver skåret over, reagerer ikke på snittet, 
musklerne slapper af og al blodet pumper ud. 
Resultatet er mørt kød uden blodsmag.

Vidste du
- at slagterierne (og dermed os forbrugere) betaler 
Islamisk Kulturcenter pr. ton kød, der er halalslag-
tet, uanset om slagterierne derefter sælger kødet 
med eller uden halalmærke. Islamisk kulturcenter 
tjener mange millioner om året på denne forretning.

Fra Landbrug og Fødevarers nyhedsbrev fra 2013 fremgår det, at 
de danske slagterier betaler 15000 kr. for at blive godkendt til halal-
slagtning. Derforuden betales en afgift til Islamisk Kulturcenter pr. 
ton kød der slagtes. Disse afgifter er danske forbrugere med til at 
betale ved at købe halalkød. 
På de slagterier der eksporterer til Saudi Arabien, betales førsteaf-
giften på 15.000 og efterfølgende afgifter til Muslim World League's 
danske afdeling.
Muslim World League er en magtfuld saudiarabisk organisation, der 
bl.a. går ind for kvindeundertrykkelse, 
dødsstraf til homoseksuelle og afskaffelse 
af demokrati. Muslim World League har 
stærke bånd til terrorgruppen Hamas.

I islam anvendes ordet ”Halal” til 
at beskrive alt, der er tilladt under 
islamisk lov (i modsætning til ordet 
”Haram”, som betegner alt, der er 
forbudt). Halal og haram er en del af 
sharialoven og bliver ikke kun brugt 
indenfor fødevarer, men omhandler 
også alt muligt andet i samfundet. 
Rene mennesker (muslimer) og 
urene mennesker (ikke-muslimer),  
rene dyr (kvæg, får og fjerkræ) og 
urene dyr (grise, hunde, aber m.fl.), 
rene og urene handlinger osv.

Vidste du
- at halalslagtning er en 
del af sharia-loven og ac-
cepterer man først det i et 
ikke-muslimsk land er det 
historisk gang på gang 
set, at de andre sharia- 
love efterhånden også 
bliver implementeret.

Vidste du
- at det kun er muslimer, der 
må overskære halspulsårerne 
ved halalslagtninger og at over-
skæringerne på ALLE slagtnin-
ger - halal som ikke-halal - på 
Kreaturslagteriet i Herlufmagle, 
foretages af muslimer.


