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       LANDSFORENINGEN NON HALAL 

DANMARK 

Nyhedsbrev januar 2021 

 
 

Der gik Corona i 

den 

Babberup 

Gammelgaard 
Miljø og  

Fødevareudvalget 

 

Vi ville så meget 

men nåede så lidt 

Men lidt nåede vi. Blandt andet at få medlemmer af Folketingets Miljø og 

Fødevareudvalg i tale 

Der var lagt store planer for 2020. Vi skulle holde mindst ét stort offentligt møde, 

vi skulle rundt på festivaler og kræmmermarkeder, vi skulle til folkemøde på 

Bornholm – og vi skulle selvfølgelig også holde generalforsamling. 

Det er vel ikke nødvendigt at fortælle, hvorfor ingen af delene blev til noget. Det er 

vel nok at nævne, at det begynder med c. 

Men lidt skete der alligevel bag kulisserne. Formand Brian Mørch og 

bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen tog sammen med dyrlæge Lene Kattrup til 

København, hvor de fik foretræde for Folketingets Miljø og Fødevareudvalg.  

Tilstede fra Miljø og Fødevarerudvalget var 

Mette Gjerskov (Socialdemokratiet) Erling Bonnesen (Venstre) Rene Christensen 

(DF) Lise Bech (DF) 

Fra Udlændinge og Integrationsudvalget var 

Julie Skovsby (Socialdemokratiet) Pia Kjærsgaard (DF) 

Udvalgets medlemmer lyttede interesseret til, hvad Mørch og Sørensen havde på 

hjertet. Særligt Pia Kjærsgaard var meget interesseret i alt det med halal og 

mærkningsordning.  
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Hul på debatten 

 

Det ser ud til, at 2020 blev året, hvor der blev lirket hul på debatten om mærkning 

af halal. På Dansk Folkepartis landsmøde kunne man høre Kristian Thulesen Dahl 

og Peter Skaarup nævne i deres taler, at der skal arbejdes hårdt på at få en 

mærkningsordning.  

 

Også Pia Kjærsgaard, Morten Messerschmidt og Marie Krarup har i skarpe 

vendinger udtalt sig offentligt om vigtigheden af en mærkningsordning.  

Også Nye Borgerlige har været ude med meldinger om, at halal som noget 

selvfølgeligt skal mærkes. Tak til dem alle. Jeg tror, fuldt og fast på, at halal bliver 

det næste store emne. 

Vi var nået ret langt med planlægningen af et stort anlagt offentligt møde, hvor 

Morten Messerschmidt skulle have været en af hovedkræfterne, men desværre, så 

kom noget, der begynder med c i vejen. 

På den konto kom vi heller ikke rundt på kræmmermarkederne og byfesterne eller 

på festivalerne. Og vi nåede aldrig Bornholm, hvor vi ellers havde planlagt at 

debutere på Folkemødet. 

Vi er en demokratisk forening under Folkeoplysningsloven, og derfor har vi pligt 

til (og også lyst til) at holde en årlig generalforsamling. Men nedlukning og alt det 

der gjorde det umuligt at indkalde til et større møde. 

Nu har vi taget hul på 2021, og lad os håbe, at en masse bliver meget lettere. Når 

coronatågen letter, er vi friske på at tage fat, hvor vi desværre måtte stoppe i 2020. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen NON Halal 
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På Babberup Gammelgaard 

har køerne navne  

 

Køerne har dejlige ko-liv, inden en kugle for panden sætter en stopper for det, og 

de ender på disken i gårdbutikken som bøffer, mørbrad, ossobuco eller hakket 

okse. 

 

- Kom så her Georg og Maren, I skal have morgenmad nu. Kæresteparret Lotte Pia 

Uttrup og Hans-Christian Rasmussen begynder dagen på Babberup Gammelgaard 

i Haslev. 

Det lå egentlig ikke i kortene, at parret skulle beskæftige sig med kødudskæringer 

og gårdbutik. Men i dag driver parret en voksende forretning. 

- Det startede egentlig på den ejendom, vi havde tidligere. Vi havde haft heste og 

havde afhændet dem, så vi fik lidt jord til overs. Vi syntes, det kunne være 

hyggeligt at have et par dyr, så vi anskaffede to køer og en tyr. Men så blev dyrene 

flere, og vi havde ikke plads nok, så vi anskaffede en ny ejendom, og nu har vi 70-

75 dyr. 

Gårdbutikken var en realitet den 7. november 2019, og den vokser støt. 

Markedsføringen sker udelukkende på Facebook. 

- Vi lægger meget vægt på, at dyrene har et godt liv, hvor de har gode omgivelser 

og får serveret god mad. Vores dyr er af racen Galloway, der stammer fra 

Skotland, og de er rolige og robuste dyr. Hvor andre racer vil betakke sig for at få 

serveret broccoli, bagekartofler eller brød, er vores køer vilde med det. De tror, de 

er i Paradis og får serveret deres livretter hver dag, fortæller Lotte Pia Uttrup og 

tilføjer, at alle de lækre sager er overskud fra lokale virksomheder og butikker. 

Lotte Pia Uttrup pointerer, at de ikke er økologer, men de lægger vægt på 

bæredygtighed, og hvad er næsten mere bæredygtigt, end en 

overskudsproduktion, der er til glæde og gavn for andre. 
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Halal og alt det der 

 

Dyrene har et førsteklasses liv. Og de får en førsteklasses død også, for de opdager 

aldrig, hvad der sker. Bedst som de gumler på en lækkerbisken er det hele er 

overstået. 

Dyrene bliver skudt på marken, de afbløder og fragtes dernæst til det nærliggende 

slagtehus, Stensved Slagtehus, hvor de behandles, som okser skal behandles. 

Og hvad så med halal, lyder et nærliggende spørgsmål. Og svaret er, at der absolut 

ikke er halal noget sted i processen. 

- Vi er blevet kritiseret for vores valg af slagtehus, for indehaveren er godkendt til 

halalslagtning, men det er kun en lille del, af hans produktion, der er halalslagtet. 

Han er også godkendt til økologisk slagtning. 

- Hvad der er vigtigt for os er, at vi kan få kødet skåret og pakket – lige til at lægge 

på disken i gårdbutikken. Ja, slagtehuset er godkendt til halal, men vi betaler ikke 

halalafgift, for det skal stå på fakturaen, hvis det er tilfældet. 

- Det er jo ikke sådan, at jeg ikke forstår bekymringen, men der er flere hensyn at 

tage. Når dyr skal skydes på marken, kontrolleres de af en dyrlæge både før og 

efter. Der må højst gå halvanden time fra skuddet falder, til dyret registreres på 

slagtehuset, og i løbet af den tid, skal dyrlægen tjekke dem, blodet skal løbe af, og 

de skal hejses på en transportvogn og transporteres til slagtehuset. 

- Det nytter ikke meget, at nogle insisterer på, at vi finder et andet slagtehus, for 

hvor skal vi finde det? Vi kan ikke nå hverken til Fyn eller Nordjylland på den tid, 

vi har til transport, siger Lotte Pia Uttrup. 

Parret bag Babberup Gammelgaard har lavet en arbejdsdeling. Hans-Christian 

Rasmussen, der er selvstændig investor og også landmand, står for den daglige 

drift, mens Lotte Pia Uttrup ved siden af er selvstændig bygningsingeniør med 

speciale i indeklima, når hun ikke lige klarer annonceringen på Facebook og tager 

sig af gårdbutikken. 

 


