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Levering på bestillingen: ”CO2-bedøvelse/aflivning af andefugle”. 

 
Fødevarestyrelsen har i en bestilling dateret d. 7. marts 2018 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde en vidensyntese der på bag-
grund af litteraturen har til formål at ”belyse velfærdsmæssige aspekter omkring 
CO2-bedøvelse/aflivning af andefugle”.  
 
Som besvarelse følger nedenfor et dansksproget sammendrag, der kan offentliggøres 
umiddelbart, samt et engelsksproget manuskript, der er vedhæftet. Dette manuskript 
kan ikke offentliggøres elektronisk pt. pga muligheden for publicering i et videnska-
beligt tidsskrift. Det kan dog udleveres som hard copy ved forespørgsel.  
 

Besvarelsen er udarbejdet af Lektor Ricarda M. Engberg fra Institut for Husdyrviden-
skab, Aarhus Universitet. Kvalitetssikring af besvarelsen er foretaget af Seniorforsker 
Anja Brinch Riber fra samme institut. 

 
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 2019-2022”. 
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Anvendelse af høje CO2 koncentrationer til aflivning af andefugle i forbindelse med 

sygdomskontrol  

Ricarda M. Engberg 

Dansk sammendrag 

Hyppige tilfælde af lavpatogen fugleinfluenza medfører behov for at aflive hele 

andebesætninger, hvilket skal ske på den dyrvelfærdsmæssig mindst belastende måde. Manuel 

aflivning er hurtig og effektiv, men i følge aflivningsforordningen (Council Regulation (EC) No 

1099/2009 of 24 September 2009) er det kun tilladt at aflive 70 fugle per person om dagen, når der 

anvendes manuel dislokation af halsen eller slag i hoved (stumpt hovedtrauma). Det er ikke helt 

klart om denne restriktion i højere grad er baseret på arbejdsmiljømæssige eller dyrevelfærds-

mæssige hensyn. Resultater hvor op til 100 fugle aflives per person (Martin et al., 2018) indikerer at 

der ud fra et dyrevelfærdsperspektiv ikke er grund til denne restriktion. 

Et effektivt alternativ kunne være aflivning med høje koncentrationer af CO2. Det er en metode, 

der hyppigt anvendes, når der skal aflives et stort antal hønsefugle, og som er i overensstemmelse 

med ovennævnte gældende forordning. Anvendelse af høje CO2 koncentrationer til ænder og gæs i 

forbindelse med aflivning er dog eksplicit forbudt. Begrundelsen herfor fremgår ikke helt klart, men 

det formodes, at andefugle på grund af deres evne til at dykke og holde vejret i en længere 

tidsperiode, er mere tolerante over for CO2 end hønsefugle, hvilket vil betyde, at der går længere 

tid før andefugle mister bevidstløsheden, hvilket vil sige at ænder skal udsættes for højere 

koncentration af CO2 over en længere tidsperiode (Van den Berg og Houdart, 2008). Da CO2 i 

koncentrationer over 40 % er aversiv og medfører smerte ved inhalation vil dette påvirke fuglenes 

velfærd negativ. Nærværende litteraturstudie har til formål at søge viden om anvendelsen af høje 

CO2 koncentrationer til aflivning af andefugle på besætningsniveau med fokus på dyrevelfærd. 

Indledende skal det siges, at der ikke foreligger mange studier om emnet. De fleste undersøgelser 

er lavet på gråænder (Anas platyrhynchos) og deres domesticeret variant Peking anden. Gråænder 

har i stort omfang været model i respirationsfysiologiske undersøgelser i forbindelse med dykning, 

på trods af, at gråanden egentlig ikke dykker, men kun stikker hoved under vand i kort tid i 

forbindelse med fødesøgning tæt på vandoverfladen. Forsøgene har vist, at gråænder er i stand til 

at overleve i ca. 15 minutter, når de ufrivillig holdes under vand. Dette kan lade sig gøre, fordi 

ænderne er i stand til at spare på ilten ved at reflektorisk sænke antal hjerteslag (bradykardi) og 

omdirigere blodforsyningen til de væsentligste organer (hjerne, hjertemuskel og binyrer) mens alle 

andre væv er underforsynet med blod og dermed ilt (iskæmi) (Bryan and Jones, 1980; Butler and 

Taylor, 1983). Det er vist, at gråænder kan overleve 5 gange længere end Canadagæs (Branta 

canadensis), når de holdes ufrivillig under vand (Stephenson et al., 1996). Dette indikerer, at 

resistens over for CO2 varierer mellem andefuglearter, men der mangler litteratur på området. 

Der findes nogle få undersøgelser, der sammenligner adfærd og velfærd hos forskellige 

fjerkræarter/-typer, herunder æglæggere, slagtekyllinger, kalkuner og ænder i forbindelse med 

aflivning ved anvendelse af CO2. Disse undersøgelser er udført i lukkede beholdere af passende 

størrelse til den pågældende fugleart. I nogle tilfælde skal forsøgsopstillingerne simulere forholdene 
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ved gasning af hele fjerkræhuse. Forsøgene synes dog i høj grad at reflektere forholdene ved 

aflivning i containere.    

Pekingænder og kalkuner mistede bevidstheden ved tilstedeværelse af 25 % CO2 i atmosfærisk 
luft, og begge arter dør efter 13 minutter ved 45 % CO2 i atmosfærisk luft (Gerritzen et al., 2006b). 
Ved stigende koncentration fra 0- 40 % CO2, indtrådte bevidstløsheden hos alle arter efter 4 
minutter, men CO2 koncentrationer skulle være højere for ænder (23,8 % CO2) end for 
slagtekyllinger (19 % CO2), æglæggere (19,9 % CO2) og kalkuner (19,3 % CO2) (Gerritzen et al., 2007).  
Forfatterne mente ikke, at forskellenes størrelsesorden burde give anledning til, at sætte forskellige 
regler for de forskellige arter, når de aflives med CO2. Resultater opnået i forskellige undersøgelser 
fra Caputo et al. (2012) og Benson et al.  (2012) understøtter de beskrevne resultater fra Gerritzen 
et al. (2006b og 2007). 

Forsøg med vildgæs aflivet ved anvendelse af 80 % CO2 viste at bevidstløshed indtræf efter ca. et 
minut (Gerritzen, et al., 2013). Hjerneaktivitet og hjerteaktivitet forsvandt efter henholdsvis 112 
sekunder og 312 sekunder.  

En særdeles hurtig og effektiv måde at aflive fugle på er anvendelse af CO2 høj-ekspansionsskum 
(McKeegan et al., 2013). Metoden fører til anoksi, og forklaringen på at fuglene mister bevidstheden 
så hurtig er at O2 koncentrationen er meget lavt (ca. 1 % i denne undersøgelse). Det beskrives at 
bevidstløshed indtrådte efter kun 16 sekunder hos slagtekyllinger, 15 sekunder hos kalkuner og kun 
1 sekund hos ænder. 

Opsummerer man den tilgængelige litteratur er der ikke noget, der tyder på, at forskellene 
mellem ænder og hønsefuglearter i forhold til aflivning ved anvendelse af CO2 er væsentlige. Der er 
dog fundet betydelige velfærdsmæssige problemer i forbindelse med CO2 gasning af hele huse med 
ænder (Scheibl, 2008).  

I forbindelse med denne myndighedsopgave er der etableret kontakt til Dorothy McKeegan (mail 

korrespondance, appendiks 1) som forsker på området (McKeegan et al., 2018). Til aflivning af 

andefugle anbefaler hun en containerbaseret metode. Generelt skal det siges, at aflivning af fjerkræ 

i en container fyldt med CO2, uanset hvilken art der er tale om, er behæftet med nogle 

velfærdsmæssige problemstillinger (Ray et al 2008). Dels skyldes det, at fugle der ligger i bunden af 

container kan kvæles af fugle, der efterfølgende droppes i containeren. Derudover er CO2 

koncentrationen i containeren svær at styre, når der fyldes nye fugle i containeren eller når 

containerens låg skal åbnes. Dette betyder, at nogle fugle udsættes for smerte i unødvendigt lang 

tid, når de udsættes for CO2 koncentrationer over 40 %. En mere skånsom metode vil være, at 

bedøve fuglene med ikke-aversive CO2 koncentrationer (<20 %) indtil, de mister bevidstheden 

(falder om) og derefter udsætte dem for letale høje gaskoncentrationer. Det er vigtigt, at 

containeren er udstyret med vinduer, der gør det muligt at iagttage dyrenes reaktioner under 

aflivningsprocessen. Hele aflivningsprocessen for hver batch der skal aflives vil dog vare længe. Til 

aflivning af ænder anbefaler McKeegan (2018) den containerbaseret metode ̀ Containerised Gassing 

Unit (CGU) system`, som er detaljeret beskrevet (Ray et al (2008). Systemet fungerer med en 

gasblanding af CO2 (20 %) i argon. Det er vigtigt, at holde iltkoncentrationen på et minimalt niveau 

(under 2 %) under aflivningen, hvilket betyder, at fuglene dør på grund af anoksi. Hurtig aflivning af 

ænder med CO2 høj-ekspansionsskum, hvor iltkoncentrationen ligeledes er meget lavt (1 %) har 

ligeledes potentiale for en velfærdsmæssig forsvarlig aflivningsmetode (McKeegan et al. (2013). 
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