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Tæt på umuligt at få
garanti mod halalkød
DF-kandidat
ønsker krav til
slagtemetode
i indkøbsaftale
Af Mette Graugaard
mg@hsfo.dk

Horsens - Når man i udbudsmaterialet efterspørger
kød og ikke skriver andet
om kødet, mener jeg, det er
indforstået, at det er kød,
der er konventionelt slagtet.
Sådan lyder det fra Horsens Kommunes indkøbschef, Jesper Langkjær, i en
uddybning af den indkøbsaftale Horsens, Hedensted
og Odder kommuner har
indgået med leverandøren
af råvarerne til den mad, der
laves til børnene i de tre
kommuners daginstitutioner.
Uddybningen kommer,

fordi den lokale byrådskandidat for Dansk Folkeparti,
Claus Kvist Hansen, har
spurgt nærmere ind til indkøbsaftalen i forhold til kødet.
Kandidaten beder i kølvandet på debatten om halalslagtet kød i offentlige institutioner om, at aftalen
bliver genforhandlet.
Kravet til leverandørerne
skal være, at mindst 95 pct.
af kødvarerne i aftalen stammer fra dyr, der ikke er rituelt slagtet, og at det rituelt
slagtede kød stammer fra
dyr, der er fuldt bedøvede
før slagtningen.

Ligesom med mælk

Indkøbschefen uddyber sit
svar:
- Jeg oplever det med kødet på samme måde, som
når vi skriver, vi skal have
mælk. Så er det indforstået,
at det ikke er økologisk

mælk. Vil vi have økologisk
mælk, skriver vi det. Vil vi
have rituelt slagtet kød, så
vil vi også skrive det.
Det er i det hele taget ikke
sikkert, at det kan lade sig
gøre at stille krav, om at kødet skal være fra traditionelt
slagtede dyr.
For der findes ikke en
mærkningsordning, der sikrer, at kødet ikke er f.eks.
halalslagtet.
- For at få oplysningerne
og sikre, at de er korrekte,
vil det påføre leverandøren
ekstra udgifter. Det vil betyde, at kødet bliver dyrere,
og i sidste ende vil det betyde, at færre vil byde ind på
opgaven. Så er det selvfølgelig et valg, om man vil betale
prisen for at lade det være
en del af opgaven, siger indkøbschefen.

en anden hindring. Nemlig
EU-retten.
- I følge EU-retten skal potentielle tilbudsgivere ligestilles, og er der f.eks. forbud mod mærkning af slagtemetode på kød, kan kravet
om traditionelt kød afskære
mange fra at deltage. Så teoretisk set kan vi i udbudsmaterialet skrive ikke ritueltslagtet kød. Men hvis der er
et forbud mod mærkning af
kød med slagtemetode,
hvordan kan vi så bede leverandørerne garantere, at det
er traditionelt slagtet kød.
For mig at se er det en uløselig, gordisk knude, lyder det
umiddelbart fra indkøbschefen.

➔➔ Den kommunale indkøbsaftale gælder fire år og
træder i kraft 1. november.

Måske imod lovgivning

Slagtemetoder
nnI Danmark er det tilladt på
en række betingelser at slagte
dyr efter religiøse ritualer
- herunder schächting og
halalslagtning.
nnRituelle slagtninger skal
foregå på et slagteri og skal
anmeldes til Fødevarestyrelsen.
nnI Danmark foregår der ikke
slagtninger, uden at dyret er
bedøvet forinden.
nnVed traditionel slagtning
af kvæg benyttes en boltpistol,
der driver en bolt gennem
kraniet og ind i dyrets hjerne og
gør dyret bevidstløst. Dyret får
derefter blodårerne i halsen
skåret over, og dyret dør ved
afblødning.
nnVed halalslagtning af kvæg
benyttes en boltpistol, der giver
dyret et kraftigt slag i panden,
så dyret bliver bevidstløst.
Dyret får derefter blodårerne
i halsen skåret over, og det dør
ved afblødning.
nnMed de krav, der stilles i
Danmark til halalslagtning med
forudgående bedøvelse, er det
Fødevarestyrelsens vurdering,
at der fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt ikke er
forskel på halalslagtning og
traditionel slagtning.

Han ser også umiddelbart

Frimurere gav til trængte familier
Dansk Folkehjælps
Feriefond modtog
30.000 kr.
Af Hans Hønborg
hh@hsfo.dk

horsens - Det betyder rigtig meget det her. I år har vi
ikke kunnet sende nogen af
sted, fordi vi ikke havde penge nok Men nu har vi et godt
afsæt til ferieture i 2014.
Formand for Dansk Folkehjælp i Horsens, Svend Aage
Hansen, var en særdeles
glad mand, da han sammen
med kasserer Joan Briesemeister i går eftermiddag
modtog 30.000 kr.
- Pengene skal gå til enlige
forsørgere, mødre og fædre,
som er økonomisk trængte.
Med en ferietur kan de være
sammen med deres børn på
en helt anden måde, end
hvis de hele tiden skal for-

30.000 kr. gør en stor forskel for familier, der ellers ikke har mulighed for med deres børn at tage på
ferie. Fra venstre er det kasserer i Dansk Folkehjælp Horsens, Joan Briesemeister, formand Svend
Aage Hansen, ansvarlig for indsamlingen blandt frimurerne Knud Møller-Nielsen og Ernst Højberg
Jeppesen fra Provinsiallogen.foto: martin ravn

holde sig til det økonomiske,
sagde Svend Aage Hansen.
For Frimurerlaugets Provinsloge Jylland Syd og Fyn,
der dækker i alt 14 lokale frimurerloger, herunder flere i
Horsens, var det en stor glæde at kunne lade en stor donation falde på et tørt sted.
- Vi ved jo, at der især for
børn er et stort behov for at
give en mulighed for at komme på ferie, sagde Ernst Højberg Jeppesen fra provinslogen.
Logen uddeler penge
hvert andet år - og vælger
selv, hvor pengene skal hen.
- Og vi vil gerne støtte dér,
hvor vores velfærdssamfund
ikke når ud, sagde han.
Svend Aage Hansen fra
Dansk Folkehjælp Horsens
regner med et samlet budget
for ferieturen i 2014 på
70.000 kr. For de penge kan
15 familier med omkring 35
komme af sted.

dagens
spørgsmål
Har Henrik Dam
fortjent at blive
fyret som
minister?

Peter Rasmussen,
Østbirk: Ja, det er fint
nok. Han har ikke gjort
det så godt, som jeg
havde forventet.

Karen Hansen, Uldum:
Jeg kan ikke se, at det
er værre at være
gruppeformand, så det
er okay.

Camilla Ravnborg,
Aarhus: Jeg ved ikke
rigtig noget om ham, så
det er svært at svare på.

Pia Briesemeister,
Endelave: Ja, det er
okay med en rokade,
hvis der er nogen, der er
bedre til jobbet.

Flemming Droob,
Odder: Nej, jeg synes,
politikerne skal have lov
til at gøre deres arbejde
færdigt.

