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nasze sprawy

Hi sto ria Ern sta  
Her man na Ma ie ra 

 czło wie ka, któ ry prze ciw sta wił się  

prze pi som UE

Po my sło daw cą sys te mu ubo ju pa stwi sko we go jest Ernst Her mann Ma ier, ho dow ca by dła mię sne go 

z Ost dor fu (Ba lin gen). Swo ją nie ła twą dro gę do za le ga li zo wa nia te go ty pu ubo ju opi sał w książ ce „Za -

kli nacz by dła”. Wal ka z sys te mem roz po rzą dzeń i ustaw UE za ję ła mu 13 lat, a do pie ro po ko lej nych 10 

mógł sprze da wać mię so, w ta ki spo sób po zy ska ne, do ca łej UE.

Ubój zwie rząt na pa stwi sku jest bar -

dziej przy ja zny, niż za ła du nek, trans -

port do rzeź ni i ocze ki wa nie na 

ubój. Do ta kie go wnio sku do szedł 

Ma ier w 1986 ro ku, 44-let ni wów czas 

rol nik, wła ści ciel sta da by dła utrzy -

my wa ne go w sys te mie eko lo gicz -

nym ca ły rok na pa stwi sku, kie dy 

przy glą dał się dro dze do rzeź ni 

swo je go ulu bio ne go by ka Ale xa. 

Zauważył, że zwie rzę ta naj le piej 

czu ją się w śro do wi sku, w któ rym ży -

ją przez ca łe ży cie i w oto cze niu 

osób, do któ rych są przy zwy cza jo -

ne i ufa ją im. Wpadł na po mysł, że 

mo gły by być tu taj ubi ja ne bez pod -

da wa nia ich stre som pod czas dro -

gi do rzeź ni. W mar cu 1988 r. Ernst 

Her mann Ma ier zło żył wnio sek o wy -

da nie li cen cji na strze la nie oraz po -

zwo le nia na po sia da nie bro ni pal nej. 

Oba wnio ski zo sta ły od rzu co ne. 

Zwró cił się więc do my śli we go 

z upraw nie nia mi z proś bą o za -

strze le nie by dła na swo im pa stwi -

sku. Kil ka dni póź niej zo stał oskar -

żo ny o na ru sze nie usta wy o bro ni, 

zła ma nie prze pi sów do ty czą cych 

hi gie ny mię sa oraz usta wy o usu wa -

niu od pa dów. Spra wę umo rzo no. Za -

rów no ho dow ca jak i my śli wy, nie by -

li świa do mi, że ich za cho wa nie mo -

że być ka ral ne. Ernst Her mann Ma -

ier zo stał po uczo ny, że by dło na le -

ży do ka te go rii zwie rząt go spo dar -

skich i pod le ga pod roz po rzą dze nie 

o do bro sta nie zwie rząt, w któ rym 

jest mo wa o tym, że by dło mo że być 

ubi ja ne tyl ko w rzeź ni. Ho dow ca nie 

był w sta nie po go dzić się z ta kim za -

pi sem, gdyż uwa ża że trans port ży -

wych zwie rząt do rzeź ni jest wręcz 

bar ba rzyń stwem. Nie sprzy ja ani 

do bro sta no wi zwie rząt ani ja ko ści 

mię sa. W paź dzier ni ku 1988 r. Ma ier 

po now nie zło żył wnio sek o ze zwo -

le nie na od strzał swo ich zwie rząt na 

pa stwi sku, ar gu men tu jąc to tym, że 

zdał eg za min my śliw ski i tym sa mym 

speł nia wy mo gi praw ne do ty czą ce 

po sia da nia i uży wa nia bro ni. Ten 

wnio sek tak że zo stał od rzu co ny. 

Ma ier wniósł sprze ciw i do pro wa dził 

do otwar cia pro ce su są do we go. 

Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Ba de nii -Wir -

tem ber gii orzekł, że ubój pa stwi sko -

wy nie jest moż li wy, uza sad nia jąc tę 
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de cy zję obo wią zu ją cym roz po rzą -

dze niem w spra wie ubo ju w za kre -

sie do bro sta nu zwie rząt, z któ re go 

wy ni ka, że ist nie je ko niecz ność ko -

rzy sta nia z rzeź ni. Nie po zwa la ją tak -

że na to prze pi sy do ty czą ce hi gie -

ny mię sa i uty li za cji resz tek po ubo -

jo wych. Nor my wy ma ga ją, aby krew 

za bi tych zwie rząt nie do sta wa ła się 

do gle by, po nie waż mo gło by to za -

gro zić zdro wiu lu dzi. De cy zja zo sta -

ła utrzy ma na w 1991 r. przez Fe de -

ral ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny. 

W 1997 r. Ernst Her mann Ma ier 

po now nie zło żył wnio sek o ze zwo -

le nie na ubój pa stwi sko wy za po mo -

cą bro ni pal nej, któ ry tak że zo stał 

od rzu co ny. Po now nie spór tra fił do 

są du, gdzie tak że zo stał od rzu co ny 

w grud niu 1997 r. Wów czas na stą pił 

prze łom w spra wie. Wnie sie nie ape -

la cji od wy ro ku są do we go spo wo do -

wa ło, że w dniu 25 sierp nia 2000 r. 

sąd ad mi ni stra cyj ny w Ba de nii -Wir -

tem ber gii orzekł na ko rzyść rol ni ka 

pro wa dzą ce go eko lo gicz ny chów 

by dła, że od mo wa wy da nia ze zwo -

le nia na ubój pa stwi sko wy z bro ni 

pal nej z dnia 27.06.1997 r. by ła nie -

zgod na z pra wem i na ru sza ła pra -

wa wnio sko daw cy. Po po nad 13 la -

tach wal ki, 2 ma ja 2001 r. Ernst Her -

mann Ma ier otrzy mał osta tecz nie 

po zwo le nie na od strzał zwie rząt na 

pa stwi sku.  

Pod czas trwa nia po stę po wa nia 

są do we go Ma ier mógł od dać na 

rzeź tyl ko oko ło 100 sztuk mło de go 

by dła opa so we go rocz nie. Nie zra -

ża jąc się de cy zja mi są du w mię dzy -

cza sie pra co wał nad skon stru owa -

niem Mo bil nej Skrzy ni Ubo jo wej 

(MSB), któ ra by ła by do sto so wa na do 

obo wią zu ją cych prze pi sów do ty -

czą cych hi gie ny po zy ski wa nia mię -

sa. Sy tu acja fi nan so wa go spo dar -

stwa nie by ła do bra. Aby uzy skać 

do dat ko we fun du sze Ma ier pro jek -

to wał i sprze da wał ma szy ny rol ni -

cze. Nie mniej jed nak go spo dar stwo 

Ma ie ra zban kru to wa ło. Je go ma ją -

tek zo stał pod da ny li cy ta cji. Ma ier 

nie był w sta nie spła cić swo ich zo -

bo wią zań wzglę dem ban ku. W je go 

obro nie sta nę ła lo kal na ga ze ta, któ -

ra wy dru ko wa ła list El len Hirt: „Nie 

moż na mieć zgo dy na to, aby czło -

wiek ta ki jak Her mann Ma ier stra cił 

dom i go spo dar stwo (...). 475 tys. ma -

rek za po bie gło by je go nie szczę -

ściu.” Da ła do bry przy kład i prze ka -

za ła da ro wi znę 100 ma rek na rzecz 

upa da ją ce go go spo dar stwa eko lo -

gicz ne go Ma ie ra. W re zul ta cie po -

nad 100 osób prze ka za ło da ro wi znę, 

w nie któ rych przy pad kach kwo ty ta -

kie jak 10 000, 30 000 i 50 000 DM. 

Pie nią dze zo sta ły zde po no wa ne na 

ra chun ku po wier ni czym i mia ły wró -

cić do dar czyń ców, je śli su ma nie zo -

sta nie ze bra na. W dniu 14.11.2000 r., 

pięć mi nut przed go dzi ną 11.00, 

bank we zwał sąd do ogło sze nia, że 

nie zbęd na kwo ta zo sta ła ze bra na 

i że eg ze ku cja zo sta nie uchy lo na. 

W re zul ta cie far mę moż na by ło pro -

wa dzić da lej, czym za ję ła się cór ka 

Ma ie ra, An net te, ab sol went ka in -

ży nie rii rol ni czej, przy ak tyw nym 

wspar ciu je go sy na Ed ga ra, mi strza 

ma szyn rol ni czych i ob rób ki me ta li.  

Zgod nie z pro ce du ra mi wy wal -

czo ny mi przez Ern sta Ma ie ra, ogłu -

szo ne na pa stwi sku zwie rzę mu si 

być wy krwa wio ne i prze trans por to -

wa ne do miej sca roz biór ki tu szy. 

W tym cza sie ani kro pla krwi nie mo -

że tra fić do gle by. Chcąc do sto so wać 

się do tych prze pi sów Ma ier w la -

tach 90. pra co wał nad skon stru -

owa niem mo bil nej skrzy ni, do któ rej 

ogłu szo ne zwie rzę jest za ła do wy wa -

ne i skrwa wia ne przez pod cię cie ży -

ły. Krew tra fia do od po wied niej wa -

nien ki. Skrzy nia jest na stęp nie trans -

por to wa na cią gni kiem do miej sca 

roz bio ru, któ re znaj du je się na te re -

nie far my, al bo w bli skim są siedz twie 

go spo dar stwa, gdzie tu sza jest fa -

cho wo spra wia na przez do świad czo -

ne go rzeź ni ka. Ta ki ubój zwie rząt jest 

zgod ny z prze pi sa mi za war ty mi 

w roz po rzą dze niu o do bro sta nie 

zwie rząt. Pod ko niec ubie głe go wie -

ku na świe cie nie by ło po rów ny wal -

nej tech no lo gii ubo ju. Z po wo du 

bra ku pie nię dzy skrzy nia zo sta ła ze -

spa wa na i zbu do wa na z do stęp -

nych ma szyn rol ni czych i zło mu 

sta lo we go. Nie mniej Ernst Her -

mann Ma ier wie lo krot nie za sta -

na wiał się, w ja ki spo sób ten 

MSB moż na ulep szyć i zop ty ma -

li zo wać. Z po wo du bra ku fun du -

szy prze my śle nia te nie mo gły 

dłu go zo stać zre ali zo wa ne. Do pie -

ro współ pra ca z Uni wer sy te tem 

w Käs sel Wit zen hau sen i moż li wość 

po zy ska nia środ ków unij nych na 

ten cel za owo co wa ła pierw szym, 

a na stęp nie dru gim pro to ty pem mo -

bil nej skrzyn ki ubo jo wej, MSB II.  

W 1995 r. Ernst Her mann Ma ier 

za ło żył sto wa rzy sze nie Uria e. V., 

pro mu ją ce utrzy ma nie zwie rząt zo -

rien to wa ne na ich do bro stan, któ re 

jest szcze gól nie za an ga żo wa ne 

w znie sie nie trans por tu zwie rząt 

rzeź nych. Do ra dza wła ści cie lom 

zwie rząt do mo wych, rzeź ni kom, 

sprze daw com zwie rząt i wła dzom 

w za kre sie wdra ża nia prak tyk przy -

ja znych zwie rzę tom pod czas ho -

dow li i ubo ju. 
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W 2004 r. we szło w ży cie roz po -

rzą dze nie UE nr 853/2004 do ty czą -

ce hi gie ny mię sa. Wszyst kie za re je -

stro wa ne rzeź nie na te re nie ca łej UE 

mu sia ły do koń ca 2009 ro ku spro -

stać re stryk cyj nym wy mo gom, 

w prze ciw nym ra zie mo gły by zo stać 

za mknię te. W 2005 r. rzeź nia URIA, 

któ ra do ko ny wa ła ubo ju pa stwi sko -

we go, skrwa wia nia w opar ciu 

o skon stru owa ny przez E. Ma ie ra 

boks zło ży ła wnio sek do UE o za -

twier dze nie tej przy ja znej me to dy 

ubo ju zwie rząt. Wnio sek rzeź ni URIA 

zo stał jed nak od rzu co ny, i de cy zją 

in spek cji we te ry na ryj nej ubój 

pastwiskowy nie mógł być kon ty nu -

owa ny po 1 stycz nia 2010 ro ku. 

W de cy zji czy ta my, że zgod nie z roz -

po rzą dze niem UE ak cep to wa ne są 

tyl ko ży we zwie rzę ta do star czo ne 

do rzeź ni. W rzeź ni URIA zwie rzę ta 

są za bi ja ne i skrwa wia ne na pa stwi -

sku. Z pew ny mi trud no ścia mi uda ło 

się za po biec za mknię ciu rzeź ni 

URIA, a wy ma ga ną zgo dę uzy ska no 

w dniu 21.12.2009. Mi ni ster stwo 

Spraw Wiej skich i Ochro ny Kon su -

men tów (MLR) uzna ło na stęp nie 

ubój pa stwi sko wy za ubój nad zwy -

czaj ny. W re zul ta cie mię so zwie rząt 

pod da nych ubo jo wi nie mo gło być 

w peł ni wpro wa dzo ne do ob ro tu. 

Do pie ro w dniu 24 mar ca 2011 r. 

MSB II uzy skał peł ną zgo dę UE na 

ta ką me to dę ubo ju by dła i moż li -

wość sprze da ży mię sa w ca łej UE. 

Ernst Her mann Ma ier w 2012 

ro ku za swo ją nie stru dzo ną pra cę 

na rzecz po pra wy do bro sta nu zwie -

rząt i kon se kwent ne za an ga żo wa -

nie w dą że nie do ce lu zo stał no mi -

no wa ny do pre sti żo wej na gro dy 

im. Wer ne ra Bon hof fa, kła dąc tym 

sa mym ka mień mi lo wy na dro dze 

do god ne go trak to wa nia zwie rząt. 

Ho dow ca ma na dzie ję, że in ni pój -

dą w je go śla dy, a tak że sko rzy sta -

ją z Mo bi le Schlacht box i w ra zie po -

trze by za się gną po ra dy URIA. Ta kie 

kon sul ta cje są bez płat ne dla człon -

ków klu bu. Ernst Her mann Ma ier 

mó wi, że wie lu rol ni ków chce funk -

cjo no wać w bar dziej nie kon wen cjo -

nal ny spo sób, ale czę sto nie wie jak, 

i ich wy sił ki są uda rem nia ne przez 

lo kal ne wła dze, któ re za sła nia ją 

się prze pi sa mi UE. Ma rów nież na -

dzie ję, że jak naj wię cej osób zo sta -

nie człon ka mi sto wa rzy sze nia Uria, 

aby pro wa dzić wspól ny lob bing na 

rzecz do bro sta nu zwie rząt. 

Dzię ki swo jej de ter mi na cji Ernst 

Her mann Ma ier za le ga li zo wał 

w Niem czech ubój zwie rząt na pa -

stwi sku. Ta ką sa mą dro gę w na szym 

kra ju prze cho dzi wła śnie Pol ski 

Zwią zek Ho dow ców i Pro du cen -

tów By dła Za cho waw czej Ra sy Pol -

ska Czer wo na w ty pie mię snym 

z je go pre ze sem Pio trem Ry dlem 

i rzecz ni kiem związ ku Da riu szem 

Pu deł ko. W pra ce za an ga żo wa ni są 

tak że in ni ho dow cy za in te re so wa -

ni ta ką for mą ubo ju. Ubój ten, trze -

ba przy znać, jest bar dziej przy ja zny 

zwie rzę tom niż tra dy cyj ny, gdzie 

okres przed ubo jo wy wią że się ze 

stre sem zwie rząt i po gor sze niem ja -

ko ści mię sa. Ubój pa stwi sko wy po -

zwa la na trak to wa nie zwie rząt z na -

leż nym sza cun kiem i utrzy my wa nie 

ich w peł nym do bro sta nie do koń -

ca ich ży cia. Py ta nie tyl ko, ja kie mu 

lob by za le ga li zo wa nie tej me to dy 

ubo ju by dła bę dzie prze szka dza ło? 

 

Katarzyna Markowska 

 
Aktualne informacje oraz kontakt do 

hodowców pilotażujących sprawę legalizacji 

w Polsce uboju pastwiskowego znajdą 

Państwo na stronie: https://polskaczerwona.pl


