
Et etisk regnskab skal nu sikre den bedst mulige behand-
ling af grisene pa deres vej gennem Danish Crowns slag-
ten i Horsens. (Arkivfoto)

Danish Crown laver
etisk regnskab
Bedre forhold
for slagtegrise

HORSENS - Slagteriet
Danish Crown i Hor-
sens har fået udarbej-
det et »etisk regnskab«,
der dækker slagteriets
behandling af grisene i
tiden fra de kommer
ind pa slagteriet til de
bliver bedøvet og slag-
tet.

Grisenes ophold på slag-
terierne kan nemlig gores
bedre trods deres sorte og
korte fremtidsudsigter,
mener Danish Crown.

Danmarks største slag-
teriselskab vil også gerne
undgår, at dyrene bliver
stressede, så det gar ud
over kødets kvalitet.

Derfor har selskabet
indledt en række undersø-
gelser af sine slagterier.

Det etiske regnskab er
udarbejdet af en medarbej-
der fra Slagteriernes
Forskningsinstitut i Ros-
kilde, der i tre dage har
fulgt Horsens-slagteriets
behandling af grisene.

Danish Crown i Horsens
er det første af koncernens

11 slagterier, der har Met
udarbejdet en sådan
"karakterbog«.

- Der er to formal med at
forbedre etikken, siger in-
formationschef Gudrun
Andreasen, Danish
Crown. Det er dels at bevi-
se overfor yore kunder og
forbrugere, at vi behandler
grisene etisk korrekt, dels
at levere den bedst

tænkelige kødkvalitet.
- Vi har løbende foreta-

get forbedringer af grise-
nes forhold i den sidste tid
inden slagtningen. Des-

uden er der i de seneste år
arbejdet meget med skån-
som transport i form af ud-
vikling og forbedring af de
biler, der transporterer
grisene til slagteriet.

- Inden selve slagtnin-
gen skal grisene hvile og
falde til ro, idet man kan se
på kødkvaliteten, hvis en
gris har været stresset in-
den slagtningen.

- Det er ting, vi har ar-
bejdet med i adskillige år,
siger Gudrun Andreasen
videre, men vi har ment, at
det nu var fornuftigt at få

folk udefra til at se på for-
holdene med friske øjne, så
vi derigennem kan forbed-
re dyreetikken yderligere.

- Det er ikke mindst yore
engelske kunder, der gar
op i dyreetik, og et »etisk
regnskab« vil naturligvis
være et godt stykke papir
for os at kunne vise kun-
derne og forbrugerne.

Det etiske regnskab bli-
ver lavet ved en rkke
kontrolsteder fra dyrene
kommer fra lastbilen og til
de bliver bedøvet.
Under-søgelsen på slagteriet ta-
ger tre dage. Herefter go-
res regnskabet op på forsk-
ningsinstituttet, så hele
undersøgelsen varer ca. en
uge.

Alle slagterier
Gudrun Andreasen op-

lyser, at koncernens øvrige
slagterier også skal have
udarbejdet et "etisk
regnskab", der dokumenterer,
at der er lavet analyser for
at opnå den bedst tænkeli-
ge dyreetik.

Hvert år møder over ni
millioner svin ” regnska-
bets time. på Danisk
Crowns slagterier. (can)
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