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Høringssvar, Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser 

og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.  

Landbruks- og Matdepartementet har lagt fram forslag om tollfri import av mer enn 70 000 kg kjøtt 

fra dyr som er slaktet uten bedøvelse, halal eller kosher, i høring Utkast til Forskrift om endring av 

forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer og forskrift 10. 

oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. I tillegg til denne kvoten kommer 

individuelle søknader.   

Å slakte uten bedøvelse er forbudt i Norge, og har vært det siden 1929. Det er også forbudt i Sverige 

og Danmark. Islamsk råd har godkjent bedøvelse. Ingen religionen har påbud om å spise kjøtt. Asker 

MDG mener at vold mot mennesker og dyr må bekjempes.  

I Norge har vi en dyrevelferdslov, basert på etikk, kunnskap, kompetanse og norske verdier. Den skal 

ikke settes til side for en liten gruppe som ønsker at ubegripelige voldshandlinger mot dyr skal 

utføres, med religion oppgitt som grunn. All import av kjøtt fra dyr som er slaktet uten bedøvelse må 

stoppes umiddelbart og den foreslåtte forskriftsendringen må selvsagt stoppes. Vi ønsker at det skal 

være straffbart å, privat eller via et firma, importere kjøtt fra dyr som ikke har blitt bedøvet, og er 

bevisstløse, før slakt. 

I fjor ble slikt kjøtt importert på messekvoten på 35 tonn. Det var voldsom økning i søknader om 

dette og alt ble innvilget og de endte opp med 100 tonn kjøtt, fra dyr som da har blitt slaktet uten 

bedøvelse på denne måten som filmen vedlagt viser, se filmen: Religious slaughter, 

Dyrevernalliansen,  https://www.youtube.com/watch?v=KAUSC12b-Eo 

Derfor er det også viktig å få stoppet denne uheldige utviklingen. 

Importen er omgåelse av norsk lov og strider imot Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram. Vi 
ønsker at alle animalske varer som importeres til Norge skal følge norsk lov i utvikling og produksjon. 
Om ikke dette kravet er oppfylt, så skal ikke varene importeres.  
 
Asker MDG reagerer også negativt over at temaet slakting av dyr med metoder som fører til ekstrem 
lidelse for dyrene, omtales i samme høringsbrev som salat. Det er uhørt og respektløst om levende 
individer og vi ber Mat- og Landbruksdepartementet heretter vise levede individer mer respekt enn 
som så.  
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