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Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen har i bestilling fremsendt d. 4. september 
2017 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde et 
notat, der belyser i hvilket omfang lam oplever smerte i forbindelse med halekupe-
ring. Som svar på denne bestilling fremsendes nedenstående notat, der er udarbejdet 
af Postdoc Katrine Kop Fogsgaard og Sektionsleder Lene Munksgaard fra Institut for 
Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, samt Seniorforsker Elise Norberg fra Institut 
for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. Kvalitetssikring er foretaget af 
Seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2017-2020” (punkt B-6 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Husdyrproduktion). 
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Redegørelse vedrørende kupering af lammehaler – smertepåvirkning 

Udarbejdet af Katrine Kop Fogsgaard1, Elise Norberg2 og Lene Munksgaard1 

1 Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 
2 Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet 
 

Beskrivelse af problemstillingen jævnfør bestillingen 
”Mange lam, ikke mindst i større besætninger, bliver halekuperet ved påsætning af elastratorring i dyrets 2.-
7. levedøgn, uden bedøvelse. Dette er tilladt i henhold til bekendtgørelse om halekupering og kastration af 
dyr. Angiveligt foretages indgrebet for at undgå, at lammene i sommerperioden bliver udsat for flueangreb 
på bagparten i forbindelse med diarré. Det er ikke foreneligt med økologisk tankegang at udføre systematisk 
halekupering. Jf. Kommissionens Forordning a nr. 889/2008 artikel 18, stk.1 ”I økologisk landbrug må der ikke 
rutinemæssigt foretages indgreb som f.eks. anbringelse af gummibånd på fårenes haler, kupering af hale, 
klipning af tænder, næbtrimning og afhorning. Den kompetente myndighed kan dog fra sag til sag tillade 
visse indgreb, hvis det sker af sikkerhedshensyn eller for at forbedre dyrenes sundhed, velfærd eller hygiejne. 
Dyrenes lidelse begrænses mest muligt, ved at der anvendes passende bedøvelse og/eller smertestillende 
midler, eller ved at indgrebet foretages i den mest hensigtsmæssige alder af kvalificeret personale”. Derfor 
ønskes omfanget af smertepåvirkningen i forbindelse med påsætning af elastratorring uden bedøvelse, og 
smertepåvirkningen under forløbet ønskes belyst.” 
 

Materiale anvendt til besvarelsen    
Der er taget udgangspunkt i Report on the Implications of Castration and Tail docking for the Welfare of 
Lambs (2008) fra det britiske Farm Animal Welfare Council (FAWC), Notat til Dyreværnsrådet vedrørende 
påvirkning af velfærd hos lam som følge af halekupering og kastration (2012) og EFSA’s (European Food 
Safety Authority) Scientific Opinion on the welfare risks related to the farming of sheep for wool, meat and 
milk production (2014). Desuden er inddraget videnskabelig litteratur fra internationalt anerkendte 
tidsskrifter med peer review. Der er foretaget en søgning i november 2017 med søgeordene taildocking, pain, 
lamb, rubberring, elastrator, behaviour/behavior and breed samt kombinationer af disse. 
 

Smertepåvirkning i forbindelse med halekupering ved hjælp af elastratorring 
Halekupering af lam er praktiseret mange steder for at modvirke flueangreb (EFSA, 2014). De mest anvendte 
metoder til halekupering er ved hjælp af en skarp kniv, et opvarmet kauteringsinstrument eller en 
elastratorring. Sidstnævnte metode er tilladt i Danmark uden brug af bedøvelse, hvis proceduren finder sted 
inden for dyrets 2.-7. levedøgn, dog ikke i økologisk landbrug (se problemstilling jævnfør bestilling ovenfor).  

Baseret på ekspertvurderinger rangerer EFSA smerte i forbindelse med f.eks. halekupering som et af 
hovedvelfærdsproblemerne for lam i både intensive, semi-ekstensive og ekstensive typer af fårehold (EFSA, 
2014). 

FAWC (2008) konkluderer, at halekupering generelt må antages at være mindre smertefuldt end kastration, 
men at halekupering med de mest almindelige metoder, herunder med elastratorring, medfører smerte.  

Halekupering med elastratorring resulterer i en række fysiologiske og adfærdsmæssige ændringer ved lam. 
Adfærdsændringerne menes at skyldes iskæmisk smerte, i forbindelse med at vævet uden for ringen bliver 
anoksisk og til sidst dør grundet mangel på blodtilførsel (Sutherland & Tucker, 2011).  

http://mbg.au.dk/


Der er observeret adfærdsmæssige ændringer, fra elastratorringen påsættes, og disse omfatter blandt andet 
øget aktivitet (f.eks. hop, rul, stamp i jorden, hovedsving m.m.) og ændret positur (f.eks. unormal liggeadfærd 
og gang), og dette er observeret helt ned til to dage gamle lam (Grant, 2004; Guesgen et al., 2014; Kent et 
al., 1998; Kent et al., 2004). Der forefindes ikke lignende undersøgelser med nyfødte lam. 
Adfærdsændringerne forekommer i perioden umiddelbart efter indgrebet og varer ofte 
observationsperioden ud (Grant, 2004; Kent et al., 1998). Men da man i mange af undersøgelserne kun 
observer dyrene i 1-2 timer efter indgrebet, er en mere præcis varighed af disse ændringer ukendt. Et forsøg, 
hvor lam både blev kastreret og halekuperet med elastratorring, viser ændret adfærd i op til 8 timer efter 
indgrebet hos de dyr, der ikke blev tildelt smertestillende midler (Marini et al., 2017). En undersøgelse af 5-
8 dage gamle lam viser, at gennemsnitlig plasmakortisol når sit højdepunkt (60 nmol/l) ca. 1 time efter 
halekupering med elastratorring og forbliver forhøjet i 1-2 timer herefter (Kent et al., 1998). Den højeste 
koncentration var det dobbelte af, hvad der blev målt som maksimal gennemsnitsværdi i kontrolgruppen, 
der kun blev håndteret. Man har kun meget sparsom viden om langtidseffekterne af halekupering af lam. 
Fund af neuromer i ophelede kuperede haler kan muligvis betyde, at dyrene oplever en øget 
smertefølsomhed i de ophelede haler (Fisher and Gregory, 2007). Ifølge FAWC (2008) er der mangel på viden 
omkring eventuel kronisk smerte som respons på halekupering. Brugen af lokalbedøvelse i forbindelse med 
halekupering reducerer de adfærdsmæssige tegn på smerte (EFSA 2014). Lokalbedøvelse administreret i 
forbindelse med påsættelse af elastratorring medfører både et reduceret kortisolniveau og procentvis færre 
adfærdsændringer ved 5-8 dage gamle lam (Kent et al., 1998).  
Tildeling af smertestillende middel (Meloxicam, 1 mL/10 kg dyr) inden hot-iron halekupering i 7-10 uger 
gamle lam resulterede i reduceret unormal adfærd (positurer) og øget dieadfærd samt græsning i de første 
8 timer efter halekuperingen set i forhold til halekuperede lam, der ikke fik tildelt Meloxicam. Effekten af den 
smertestillende behandling på graden af unormal adfærd var ikke længere tydelig efter 24 timer. Men de 
lam, som havde modtaget smertebehandling, lå mere ned, hvilket kunne være et tegn på øget komfort. 
Endvidere viste forsøget, at alle halekuperede lam udviste en større grad af unormal adfærd 24 timer efter 
proceduren end inden indgrebet (Small et al., 2014).  
Tildeling af en oral dosis af et mildt smertestillende middel (acetyl salicylate, 26 mg/kg) i forbindelse med 
halekupering med elastratorring af 3-6 uger gamle lam resulterede ikke i nedsat smerteadfærd. Adfærden 
blev registreret, fra proceduren blev udført og en time efter, og lammene udviste smerterelateret adfærd, 
så som øget aktivitet, i hele perioden (Pollard et al., 2001). Langtidseffekterne ved brug af smertestillende 
midler er ikke nøje undersøgt. Kent et al. (2004) fandt lidt højere tilvækstrate målt ca. 30 dage efter 
halekupering ved dyr, der havde fået smertestillende middel, sammenlignet med kontrolgruppen uden 
smertestillende middel. Forsøget dækkede dog både kastration og halekupering og giver derfor ikke et klart 
billede for halekupering alene. 

Tilstedeværelsen af en nær slægtning (tvilling) har vist at nedsætte, men ikke fjerne, mængden af 
smerteadfærd (Guesgen et al., 2014). Endvidere kan udførelsen af proceduren i kendte omgivelser måske 
medvirke til, at lam viser mindre smerteadfærd (Guesgen et al., 2014). Selskab og genkendelighed kan ofte 
resultere i en større tryghed for dyrene, hvilket måske kan udmunde i, at der udvises mindre smerteadfærd. 
Dog er det endnu uvist, hvorledes dette hænger sammen med selve opfattelsen af grad af smerte. 

Det konkluderes, at flere undersøgelser peger på, at halekupering med elastratorring uden bedøvelse 
medfører smerter hos lam. 
 
Betydning af race 
Ifølge Dansk Fåreavl er der 27 fåreracer i Danmark med individafprøvede dyr 
(http://sheep.dk/Viden_om_far/racer.html). De ekstensive racer, der hovedsagligt stammer fra de Engelske 
øer, Holland eller Frankrig, tilhører den gruppe får, der har relativt lange haler. De mest almindelige racer fra 
denne gruppe i Danmark er Texel, Oxford Down, Shropshire og Suffolk. Nordiske korthalefår er en 
samlebetegnelse på de nordiske racer, som fra forhistorisk tid over middelalderen og langt op i historien var 



udbredt i Norden. Disse udgør nu Dansk Landfår, inklusiv Ertebøllefår, Gotlandsk Pelsfår, Gutefåret, Norsk 
Spel, Finuld (Finsk Landfår) og Islandsk Sau.  

Halekupering foretages for at undgå, at fæces og andet skidt samler sig i ulden ved halerne og dermed 
tiltrækker fluer. Dog er der ingen klare resultater, der viser, at der er mindre ophobning af fæces hos 
halekuperede får, og ligeledes er der modsigende resultater omkring sammenhængen mellem fæces og 
sandsynligheden for at blive udsat for flueangreb ifølge review af Sutherland & Tucker (2011). Til trods for at 
længden på halen ikke har en klar effekt på ophobning af fæces, så har korthalefår muligvis færre problemer 
med flueangreb. Korthalefårene er robuste og nøjsomme får, som både pga. ekstensiv fodring og (naturlig) 
selektion for funktionelle egenskaber må antages at have færre problemer med diarré. Dette vil mindske 
sandsynligheden for angreb af fluer, og behovet for halekupering vil dermed være mindre. 

I et enkelt studie er der rapporteret om raceforskelle (Charolais × Mule (en krydsning mellem Bluefaced 
Leicester × Swaledale) og Suffolk × Mule) i respons på halekupering og kastration (Archer et al. 2004). Alle får 
blev dog udsat for begge procedurer (kastration og halekupering), så der kan ikke skelnes mellem effekten af 
de to procedurer. Desuden er det uvist, om forskellen i adfærd skyldes en forskel i opfattelsen af smerte eller 
forskelle i, hvordan en vis grad af smerte kommer til udtryk i adfærden. 

Der er således ikke belæg for at konkludere, at der er forskel på forskellige fåreracers smertefølsomhed, men 
det kan heller ikke udelukkes. 
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