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Levering af bestillingen ”Aflivning af minkbesætninger med gas i forbindelse med 
beredskabssituationer”. 
 

Fødevarestyrelsen har i en bestilling sendt den 16. oktober 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om ”at undersøge hvor kort tid, det vil være dyre-
velfærdsmæssigt forsvarlig, at eksponere mink for CO eller CO2 i forbindelse med af-
livning”. 
  
Nedenfor følger besvarelsen, der er udarbejdet af Seniorforsker Steen H. Møller fra In-
stitut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Seniorforsker Jens Malmkvist fra 
samme institut, har været fagfællebedømmer og notatet er revideret med afsæt i 
hans kommentarer. 
  
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” med rela-
tion til ”Ydelsesaftale Husdyrproduktion 2020-2023”.  
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Baggrund 
Kort beskrivelse af opgaven fra Miljø- og Fødevareministeriet: I forbindelse med 
beredskabssituationer, som f.eks. ved udbrud af SARS-CoV-2, skal Fødevarestyrelsen kunne aflive 
store minkbesætninger på kort tid på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde. Formålet er at 
undersøge hvor lang eksponeringstid af hhv. CO eller CO2, der både er dyrevelfærdsmæssigt 
forsvarligt og effektivt i forbindelse med beredskabssituationer ved aflivning af mink.  
 
Da opgaven er akut er den baseret på den foreliggende viden med fokus på de efterspurgte gasser 
og erfaring fra velfærdsvurderingssprotokollen WelFur og praksis. Der er gennemført 
litteratursøgning og besvarelsen er baseret på den nyeste og mest relevante videnskabelige 
litteratur.  
 
I denne besvarelse vægtes varighed til minks bevidstløshed som relevant af hensyn til 
dyrevelfærden, idet bevidstløse dyr ikke længere er i stand til at opleve ubehag. Minks eventuelle 
aversion mod gasser og oplevet ubehag ved forskellige gastyper indtil bevidstløshed, og afvejelse 
heraf i forhold til varighed til bevidstløshed, indgår ikke i besvarelsen. Med hensyn til effektiv 
aflivning er eksponeringstiden indtil død (defineret som stop af åndedræt og hjerte) relevant.  
 

Besvarelse 
 
Aflivning af mink til pelsning foregår i Danmark typisk med CO i udstødningsgas fra en benzinmotor 
(der også vil indeholde noget CO2 der øger effekten) , med ren CO eller ren CO2 fra flaske. 
Procedurerne er stort set ens ved alle tre gastyper, men dog med krav til køling og filtrering af 
udstødningsgas fra en benzinmotor (Rådets Forordning_1099/2009). Ifølge litteraturen er der små 
forskelle på hvor lang tid der går inden minkene bliver bevidstløse og dør ved brug af CO fra 
udstødningsgas, CO fra flaske og CO2 fra flaske, i kamre med tilstrækkelig høje koncentrationer af 
disse gasser. Litteraturen viser, at gaskoncentrationen bør være mindst 4% CO og 80% CO2 
(Hansen et al., 1991, Kohonen et al., 2012), og disse koncentrationer er udgangspunktet for denne 
besvarelse. I et eksperimentelt setup, hvor bedøvede mink i et kammer uden gas efterfølgende 
blev udsat for gas, mens de var i kammeret, blev minkene bevidstløse og døde hurtigere med ren 
CO2 fra flaske og med CO+CO2 fra udstødning, end med ren CO fra flaske (Kohonen et al., 2012). 
Forskellen mellem effektiviteten af udstødningsgas og ren CO fra flaske skyldes muligvis at 
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effektiviteten af CO øges ved tilstedeværelsen af CO2 i udstødning. De gennemsnitlige tider fra der 
blev åbnet fra gassen til fravær af målelig hjerneaktivitet (EEG), fravær af hørelse (BAER), 
respiration og hjerteslag (ECG) er gengivet for udstødningsgas og CO2 i Tabel 1.  
 
Tabel 1. Tid (gennemsnit ±SD i sekunder) mellem start på udsættelse for gas og bevistløshed (EEG), 
ophør af aktivitet i hørenerven (BAER), respiration og hjertestop (ECG) af 6 – 9 bedøvede hanmink 
fra Korhonen et al., (2012). De oprindelige værdier inkluderer den tid der gik fra der blev lukket op 
for gassen, til kammeret opnåede den angivne gaskoncentration. Det var 30 sekunder for 4% CO i 
udstødningsgas, 15 sekunder for 4% CO fra flaske og 60 sekunder for 80% CO2 fra flaske. Efter hver 
måling har jeg tilføjet et estimat (i kursiv) for gennemsnitlig varighed i sekunder efter kammeret 
havde opnået den angivne koncentration af gasserne.  

Gas EEG BAER Respiration ECG 
Udstødning CO  
Efter konc på 4% 

86±35 
56 

176±37 
146 

217±53 
187 

292±130 
262 

CO fra flaske 
Efter konc på 4% 

190±81 
175 

390±139 
375 

477±151 
462 

289±126 
274 

CO2 fra flaske 
Efter konc på 80% 

75±28 
15 

183±19 
123 

227±26 
167 

220±92 
160 

 
Estimatet på en gennemsnitlig varighed på 56 sekunder inden bevidstløshed for udstødningsgas er 
i udmærket overensstemmelse med Lamboy et al. (1985, CF Korhonen et al., 2012), der fandt at 
der gik 36 sekunder fra mink puttes i en aflivningskasse fyldt med udstødningsgas til de mistede 
bevidstheden. Bedømt ud fra dyrenes adfærd/vejrtrækning fandt Hansen et al., (1991), at der gik 
153 sekunder fra mink blev puttet i en kasse med 80% CO2 til døden indtræffer og 215 sekunder 
med 4% CO fra flaske. Dette er i udmærket overensstemmelse med estimaterne i tabel 1 på 167 
sekunder for 80% CO2. Med hensyn til CO fra flaske var der ringe overensstemmelse med 
estimatet på de 462 sekunder til ophør af respiration, men en bedre overensstemmelse med 
estimatet på 274 sekunder til ophør af ECG. Forskellen på ophør af respiration og ECG er derimod 
svær at forstå og er ikke forklaret i Korhonen et al., (2012). 
 
Ovennævnte referencer er baseret på aflivning af én mink pr. kammer. Ved aflivning af mange 
mink i samme kammer, som i forbindelse med beredskabssituationer, er forholdene meget lig 
aflivning af mink i forbindelse med pelsning. Aflivningskassen skal være fyldt med gas inden der 
puttes dyr i. Dette kan tage fra 5 til 15 minutter, afhængig af typen og formen af gas (CO/CO2 og 
flaske/udstødning), kassens udformning og konstruktion og evt. recirkulering af gas til motoren 
ved brug af udstødningsgas mm. At gaskoncentrationen er tilstrækkelig inden aflivningen 
begynder, kan sikres ved standardiserede procedurer, som fx at motoren kører eller tilførelsen fra 
flasken åbnes en vis tid som specificeret af producenten evt. suppleret ved direkte måling i kassen 
inden aflivningen påbegyndes. Gaskoncentrationen skal derefter vedligeholdes ved tilførsel af gas 
gennem aflivningsprocessen. I en velfungernede aflivningskasse vil koncentrationen af CO i 
udstødningsgas være noget over 4%. 
 
Ved koncentration af CO fra udstødningsgas eller fra flaske på mindst 4% eller CO2 fra flaske på 
mindst 80% er effektiviteten ved aflivningen af grupper af mink i aflivningskasse på niveau med 
aflivning af enkeltdyr (Korhonen et al., 2013). Tiden fra den sidste mink kommer i aflivningskassen 
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til den er død, vurderet ud fra videooptagelse, var i gennemsnit 231±18 sekunder med 
udstødningsgas, 214±10 sekunder med CO fra flaske mens den for CO2 fra flaske var 179±26 
sekunder. 
 
Eksponeringstiden efter den sidste mink er kommet i kassen skal være lang nok til at alle mink 
med sikkerhed er døde. Ud fra de refererede undersøgelser vil det i gennemsnit tage omkring 3 
minutter med mindst 80% CO2 fra flaske og omkring 4 minutter med mindst 4% CO fra udstødning 
eller fra flaske.  
Udfra variationen i målingerne beregner Hansen et al., (1991) en sikkerhedsmargen til 
gennemsnittet + 3,9 gange standardafvigelsen for at dække hele normalfordelingen (statistisk set 
99,99% konfidensinterval) og når frem til 5 minutter for CO2 fra flaske og 6,5 minutter for CO fra 
flaske. Denne og en tilsvarende beregning af tiden fra den sidste mink kommer i aflivningskassen 
til den er død fra Korhonen et al., (2013) er angivet i tabel 2. Det skal dog bemærkes, at tilsvarende 
beregninger ikke kan laves på tiderne fra Korhonen et al., (2012), da disse inkluderede tiden mens 
kammeret blev fyldt med gas. De høje standardafvigelser i dette studie tyder på, at dette har 
bidraget til variationen.  
 
Tabel 2. Beregnet 99,99% konfidensinterval på data fra Hansen et al., (1991) og Korhonen et al., 
(2013) fra dyrene kommer i aflivningskassen til de er døde. 

 
Der er udmærket overensstemmelse mellem tallene fra de to forskellige aflivningssituationer i 
Hansen et al., (1991) og Korhonen et al., (2013), hvorfor anbefalingen vil være den højeste af de to 
værdier for hver af de tre typer af gas. Dermed vurderes det, at eksponeringstiden for den sidste 
mink i aflivningskassen for en både dyrevelfærdsmæssig forsvarlig og effektiv aflivning af mink i 
forbindelse med beredskabssituationer skal være på minimum:  

6,5 minutter for CO2 fra flaske  
6,5 minutter for CO fra udstødningsgas  
6,5 minutter for CO fra flaske  

 
Den anbefalede sikkerhedsmargen på 6,5 minutter efter den sidste mink er kommet i kassen  er 
længere end de 5 minutter, der anbefales for CO2 fra flaske af af Hansen et al,. (1991). Det kan 
dels skyldes at forskellen i gaskoncentration, dels at vi vælger den højeste grad af forsigtighed i 
forhold til den sparsomme litteratur på området. Forudsætningen er dog, at udstyret er 
velfungerende og bruges efter forskrifterne. Under aflivningen bør man løbende lytte efter at der 
er ro i kassen og efter det sidste dyr er kommet i kassen bør det tjekkes at alle dyr er døde ved at 
obserere gennem vinduet eller lemmen, før kassen åbnes.  
 

Kilde Gas Sekunder±SD Sekunder med 
sikkerhedsmargen 

Minutter Anbefaling 

Hansen et al,. 
1991 

CO flaske 4% 215±45 390 6,5 6,5 
CO2 flaske 100% 153±10 193 3,2 5 

Korhonen et 
al,. 2013 

CO Udstødning 4% 231±38 378 6,3 6,5 
CO flaske 4% 214±20 293 4,9 6,5 
CO2 flaske 80% 179±53 385 6,4 6,5 
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Hvis der er tvivl om gaskoncentrationen bør tiden inden kassen åbnes forlænges og problemet 
udbedres inden kassen tages i anvendelse igen. FVST’s retningslinjer foreskriver desuden, at der 
under alle omstændigheder skal være kontrol af, at minkene er døde inden kassen åbnes.  
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