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Nödslakt
Initiativ
Centerpartiets distriktsstämma i Västerbotten beslöt:
§ 23Behandling av inkomna motioner
Motion 1 Nödslakt (bilaga 8)
Åke Sandström föredrar distriktsstyrelsen förslag till yttrande
Yrkande: Ingrid Sundbom yrkar bifall till motionen
Beslöts
att
motionen bifalls och tillställs partistämman samt
att
motionen omgående överlämnas till partiets riksdagsgrupp för en
förberedande utredning.
Motionstext:
Bakgrund
Ibland brukar man säga att "utvecklingen gått åt fel håll", och då det gäller det regelverk som
omöjliggör en fungerande nödslakt - då har utvecklingen verkligen ställt till det. I dag finns
ingen fungerande nödslakt i tidigare tappning, utan dagens "nödslakt" är att betrakta som en ren
kadaverhantering. För att få skicka ett djur till slakteriet så skall djuret vara helt friskt och
levandebesiktigas av veterinär innan slakt. Alla som hållit på med djur vet att det inträffar en
mängd saker som omöjliggör en ordinarie transport, men på intet sätt påverkat köttkvalitén
negativt. Varje år drabbas t.ex. kor av kalvförlamning, som egentligen tidigare skulle ha
hanterats av nödslakten - men i dag går till kadaver. Fläkningsskador och andra rent kosmetiska
defekter leder i dag allt som oftast till att ett i högsta grad fullvärdigt livsmedel blir kasserat.
Djurägaren får stå kostnaden för att döda djur fraktas "land och rike runt", i stället för att ha
erhållit en likvid för ett slaktat djur. Både sunt förnuft och etiken kring djur och livsmedel borde
sätta stopp för dagens misshushållning. En fungerande nödslakt torde också vara den kanske
enskilt viktigaste åtgärden för ett väl fungerande djurskydd. Dagens situation gör att alltför
många djur hamnar i en veterinär behandling som oftast ändå bara leder till djuret måste avlivas.
Man kan med fog undra över vilka riskbedömningar som ligger bakom dagens regelverk? Vad

var problemet tidigare - då nödslakten fanns och fungerade? Man kan i dag skjuta en älg i
skogen, och släpa ut den till allmän väg för transport till en besiktningsveterinär och få köttet
godkänt för försäljning. Att avliva ett lantbrukets djur under mer ordnade former på en
gårdsplan innebär däremot kassaktion! Detta är inte rimligt!
Jag kräver därför att Centerpartiet arbetar för att dagens regelverk och riskbedömning ses över,
så att vi möjliggör en väl fungerande nödslakt till fromma för djuren, miljön och en sund
hushållning av livsmedel.
Inger Sundbom, Robertsfors Centerkrets
Förslag
Därför föreslår jag
Att

Centerpartiet arbetar för att dagens regelverk och riskbedömning ses
över, så att vi möjliggör en väl fungerande nödslakt till fromma för
djuren, miljön och en sund hushållning av livsmedel

