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1 Resumé 

 
I takt med stigende besætningsstørrelse og øget risiko for introduktion af afrikansk svinepest, kan der 
i Danmark opstå behov for hurtigt at kunne aflive mange grise i alle størrelser. I den forbindelse har 
Fødevarestyrelsen bedt DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, undersøge om aflivning 
med gas vil være dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt under praktiske forhold, og om metoden kan an-
vendes til grise i alle størrelser. 
 
Aflivning af grise på besætningsniveau (saneringer) bør foretages under størst mulig hensyntagen til 
grisenes velfærd samt arbejdssikkerhed for de involverede personer. Derudover er der en række 
praktiske hensyn, der skal tilgodeses. 
 
Overordnet findes ikke et endegyldigt svar på, hvilken gasart der egner sig bedst til saneringer. Der-
imod kan man fremhæve en række fordele og ulemper, som knytter sig til de enkelte gasarter. En 
generel fordel ved brugen af alle typer gas er imidlertid, at metoden overflødiggør fiksering af gri-
sene. Alle gasarter kræver at døden verificeres for hver enkelt gris. 
 
For så vidt angår aflivning med kuldioxid (CO2) i høje koncentrationer, udløser metoden kortvarigt 
åndedrætsbesvær og flugtreaktioner. Grisene forsøger at vende sig væk fra og undgå CO2 (aver-
sion). Når CO2 kommer i kontakt med slimhinder dannes kulsyre, der kan virke lokalirriterende. Des-
uden er det sandsynligt, at grise oplever såkaldt ”air hunger”, der af mennesker beskrives som kvæl-
ningsfornemmelse. Da CO2 samtidig ikke medfører momentant bevidsthedstab, vil grise opleve en 
vis grad af frygt, smerte og/eller stress. En fordel ved CO2 er, at gasarten både virker iltfortrængende 
og har en bedøvende effekt. Tiden til bevidsthedstab afhænger af tilførselshastigheden af CO2, men 
er typisk mellem ½ og 2 minutter.  
 
Noget tyder på at den lokalirriterende effekt af CO2 kan minimeres ved at tilføre CO2 gradvist. Ef-
fekten er dog ikke grundigt studeret og bør undersøges nærmere. 
 
CO2-tilførsel til aflivningskamre kan medføre markante temperaturfald med risiko for forfrysnings-
skader, hvilket skal forebygges ved tekniske foranstaltninger. 
 
Længere tids CO2-eksponering (> 15 minutter) er ingen garanti for, at alle grise dør. Derfor skal grise, 
der kun er bedøvede, efterfølgende kunne aflives med en alternative metode som f.eks. skydning.  

 

CO2 ser ud til at fungere effektivt på syge grise og grise i alle aldre, men litteraturen på området er 
meget sparsom.  
 
De dyrevelfærdsmæssige konsekvenser ved brug af inaktive gasser eller blandingsgasser er ikke 
endeligt afklarede. Inaktive gasser i form af nitrogen (N2) og argon (Ar) betragtes dog som de bedste 
alternativer til CO2. Inaktive gasser virker alene ved at fortrænge den atmosfæriske luft. Konsekven-
sen er delvis mangel på ilt (hypoxi) efterfulgt af total mangel på ilt (anoxi), hvor grisene dør af ilt-
mangel. Inaktive gasser er ikke slimhindeirriterende og derfor mindre aversive end CO2. Den prakti-
ske anvendelse af N2 kan være udfordrende, idet N2 er lettere end atmosfærisk luft. Flere undersø-
gelser indikerer, at tiden fra eksponering til bevidstløshed er kortere ved brug af CO2 end ved brug 
af inaktive gasser. Specielt Ar har i nogle undersøgelser resulteret i langvarige aflivninger.  
Litteraturen giver eksempler på, at utætte aflivningskamre medfører uhensigtsmæssige aflivninger. 
Visuel overvågning af grisene kan være svær eller umulig. Derfor skal overvågning af aflivnings-
kamre ske gennem løbende observationer af eksempelvis temperatur, gaskoncentration og ekspo-
neringstid. 
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2 Introduktion 

Ved udbrud af smitsomme svinesygdomme kan der være behov for at gennemføre totalsaneringer 
af besætninger, hvor samtlige grise må aflives lokalt på gårdene. I Fødevarestyrelsens veterinære 
beredskabsplan til brug ved udbrud af alvorlige husdyrsygdomme (januar 2019) angives skydning 
med riffel og boltpistol (efterfulgt af rygmarvsstødning) som velegnede metoder til aflivning af grise. 
For grise under 25 kg kan aflivning gennemføres med CO2 i containere.   
 
I takt med stigende besætningsstørrelser og øget risiko for introduktion af afrikansk svinepest, er der 
i Danmark opstået et behov for mere viden om hurtig og effektiv aflivning af grise i alle størrelser. I 
den forbindelse har Fødevarestyrelsen bedt DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, un-
dersøge om aflivning med gas vil være dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt under praktiske forhold, og 
om metoden kan anvendes til grise i alle størrelser. 
 
Aflivning af grise er reguleret af Rådets forordning nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyt-
telse af dyr på aflivningstidspunktet, Bekendtgørelse nr. 135 om slagtning og aflivning af dyr af 14. 
februar 2014 og Bekendtgørelse nr. 20 af dyreværnsloven af 11. januar 2018. I tilknytning til nærvæ-
rende rapport skal det fremhæves, at saneringer kan undtages fra forordningens bestemmelser. For-
ordningen stiller krav om bedøvelse forud for aflivning, så dyrene ”mister bevidstheden før eller sam-
tidig med at de aflives”. Det forlanges at fastholdelse af dyr begrænses i videst muligt omfang med 
den hensigt at undgå stress og psykisk belastning forud for bedøvelsen. Tilladte gasarter til brug ved 
saneringer, og i andre situationer end slagtning af svin, er høje koncentrationer af CO2 (min. 80 %), 
inaktive gasser, samt blandingsgasser af CO2 og inaktive gasser. Som eksempler på inaktive gasser 
nævnes argon (Ar) og nitrogen (N2). For så vidt angår pattegrise, er det tilladt at anvende ren kulilte 
(CO) eller CO2 i forbindelse med andre gasser. Endelig fremhæves det, at ingen gasarter må ledes 
ind til dyrene på en måde, der giver risiko for forbrændinger eller ophidselse. 
 
Udover gældende lovgivning har European Food Safety Authority (EFSA) og American Veterinary 
Medical Association (AVMA) udgivet vejledninger om aflivning af grise med andre formål end slagt-
ning. 
 
EFSA (2020) anfører, at gas (CO2 og andre gasser) kan anvendes til aflivning af grise i alle aldre, 
samt at aflivning med gas anses som fordelagtigt, da metoden overflødiggør fiksering af dyrene. 
Modsat anses det for en væsentlig ulempe, at bevidstløshed ikke indtræffer øjeblikkeligt ved brug af 
gas. EFSA (2020) påpeger desuden, at lave temperaturer i aflivningskammeret ved CO2-tilførsel kan 
medføre velfærdsmæssige problemer i form af forfrysningsskader. I henhold til EFSA (2020) er inak-
tive gasser mindre aversive og medfører mindre smerte, frygt og respirationsbesvær end CO2 i høje 
koncentrationer. Eksponering for CO2-koncentrationer > 80 %, anses som et alvorligt dyrevelfærds-
mæssigt problem, fordi sådanne koncentrationer er meget aversive og medfører smerte, frygt samt 
respirationsbesvær. Da det er vanskeligt at observere grisene ved aflivning i containere eller lig-
nende, anbefaler EFSA (2020) at temperatur, gaskoncentration, eksponeringstid og lignende anven-
des til overvågning. EFSA anfører, at der er behov for yderligere forskning om brugen af gas til afliv-
ning af grise i besætninger. 
 
AVMA betragter aflivning af grise i alle størrelser med CO2 som ”betinget acceptabelt”. Blandt for-
dele nævnes, at CO2 er smertestillende og bedøvende. Blandt ulemperne nævnes den mulige aver-
sive effekt af CO2 samt mulige problemer med lave temperaturer ved tilførsel af CO2. AVMA (2020) 
anfører desuden, at risikoen for smerte, på grund af den lokalirriterende effekt af CO2, er mindre ved 
gradvis tilførsel af CO2 end ved abrupt tilførsel. 
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Aflivning af grise på besætningsniveau bør foretages under størst mulig hensyntagen til grisenes vel-
færd samt arbejdssikkerhed for de involverede personer. Derudover er der en række praktiske hen-
syn, der skal tilgodeses som f.eks. aflivningsmetodens kapacitet (antal grise aflivet pr. time), omkost-
ninger samt tilgængelighed og forsyningssikkerhed for de nødvendige remedier. 
 
Nærværende rapport har til formål at undersøge, om aflivning med gas vil være dyrevelfærdsmæs-
sigt forsvarligt under praktiske forhold, og om metoden kan anvendes til grise i alle størrelser. Rap-
porten er udarbejdet efter bestilling fra Fødevarestyrelsen. Af bestillingen fremgår det, at udrednin-
gen skal have hovedvægt på anvendelse af CO2 og omfatte nedenstående punkter:   
 

1. Beskrive praktiske og dyrevelfærdsmæssige forhold i forbindelse med aflivning af 
grise i alle størrelser med CO2 (og eventuelt andre relevante gasser) i beredskabssi-
tuationer 

2. Beskrive praktiske erfaringer med aflivning af svinebesætninger med CO2 
3. Estimere kapaciteten i forbindelse med aflivning af grise med CO2.  

3 Metoder 

Rapporten er baseret på tilgængelig videnskabelig litteratur på området, samt interviews med rele-
vante personer i ind- og udland. 

3.1 Litteratursøgning 
Relevant litteratur blev søgt ved hjælp af databasen Web of Science. Søgningen var baseret på 
søgeordene (pig* or swine* or sow* or boar* or gilt*) og (gas* or CO2* or carbondiox* or carbon diox* 
or nitrogen* or N2 or argon*) og (euthan* or kill* or stun* or slaught*). De to første kombinationer af 
søgeord blev søgt i titel, abstract eller emne (topic). Sidste kombination blev søgt i titel for at opnå en 
fokuseret søgningen og undgå for mange irrelevante artikler. Søgningen omfattede kun artikler om 
grise. Søgningen blev foretaget sidste gang 7. september 2020 og resulterede i 273 artikler. Alle ar-
tikler blev gennemgået manuelt for at identificere hvilke, der var relevante for rapporten. Herudover 
blev anden relevant litteratur fundet ved at gennemgå referencelister i artikler.  

3.2 Interviews 
Fra februar til juli 2020 blev der gennemført ni interviews med to udenlandske forskere, fire repræ-
sentanter fra industrien, en myndighedsperson og to landmænd. De to forsker blev udvalgt på bag-
grund af deres professionelle kendskab til aflivningsmetoder af svin samt kendskab til europæiske 
forhold og lovgivning. To personer fra industrien repræsenterede firmaer, der udvikler bedøvelsessy-
stemer til svin, en person var ansat ved Danish Crown og en person ved Teknologisk Institut 
(DMRI/SSI). Myndighedspersonen var ansat ved Arbejdstilsynet og blev interviewet for at belyse risici 
ved aflivninger med CO2 og hvordan arbejdsskader kan forebygges. Landmændene havde per-
sonlige erfaringer med totalsaneringer af svinebesætninger i udlandet.  
 
Hvert interview varede ca. 1½ - 2 timer og blev enten gennemført ved et fysisk møde eller via Skype. 
Forud for hvert interview blev der udarbejdet en individuel interview-skabelon, som blev brugt under 
interviewet. Svarene blev skrevet ned undervejs. Interviewerens ordvalg i rapporten kan således va-
riere fra de interviewede personers eget ordvalg, men disse afvigelser har ikke betydning for det 
egentlige budskab. I tilfælde af efterfølgende uklarheder, fik interviewede personer mulighed for at 
læse og korrigere udvalgte svar. Ud over de længerevarende interviews blev der indhentet andre 
relevante oplysninger ved kortere opfølgende telefoninterviews og e-mail-korrespondancer.  
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De ni interviewede personer er anonymiserede. Det fremgår klart gennem hele rapporten, hvornår 
der anvendes videnskabelig litteratur og hvornår der anvendes interviews. Interviewene er udeluk-
kende udtryk for de interviewede personers egne erfaringer og iagttagelser. Rapportens forfattere 
har ikke forholdt sig til korrektheden af de givne oplysninger eller vurderet dem i forhold til den eksi-
sterende videnskabelige viden på området.  
 
Ved alment kendt viden og alment branchekendskab er der ikke anført referencer.  

4 Aflivning med CO2 

Atmosfærisk luft indeholder ca. 20,9 % oxygen (ilt, O2), 78,1 % nitrogen (kvælstof, N2) og 0,04 % kul-
dioxid (CO2) ved normalt lufttryk. Da CO2 har en højere massefylde end atmosfærisk luft, vil CO2 

lægge sig nederst, såfremt det blandes med atmosfærisk luft. Indånding af meget høje CO2- kon-
centrationer og lave O2-koncentrationer medfører et fald i blodets pH-værdi, høj CO2-koncentration 
(hyperkapni) og lav O2-koncentration (hypoxi) i blodet. Indledningsvis medfører disse tilstande be-
vidsthedstab, men ved længere tids påvirkning indtræffer døden på grund af iltmangel (AVMA, 
2020).  
 

4.1 CO2’s effekt på grise 
I et studie af Forslid & Augustinsson (1988) viste grise, eksponeret for 80 % CO2, indledningsvis tegn 
på hyperkapni i form af en øget respirationshyppighed (hyperventilering) i ca. 30 sekunder. I løbet 
af de første 45 sekunder forekom desuden et fald i blodets pH fra 7,45 til 6,63 (Forslid & Augustinsson, 
1988). Det er veldokumenteret, at CO2 og lavt blod-pH stimulerer respirationen hos grise (Llonch et 
al., 2012; Meyer et al., 2013; Sadler et al., 2014c) og andre dyrearter (review af Lansing et al., 2009). 
I studiet af Forslid & Augustinsson (1988) aftog respirationen til korte åndedrag, og periodiske mu-
skelsammentrækninger i form af kramper (opisthotonos; exitationsfase) observeredes 30 sekunder 
efter CO2-eksponering (Forslid & Augustinsson, 1988).  Hos grise udsat for 80-90 % CO2 ophører ån-
dedrætsfunktionen efter ca. 5-8 minutter (Sadler et al., 2014a; Sadler et al., 2014b, Sutherland et al., 
2017) og hjerteslag stopper efter 10-15 minutter (Meyer et al., 2013; Sadler et al., 2014a; Sadler et 
al., 2014b). Endelig har målinger af elektrisk aktivitet i hjernen (elektroencephalogram, EEG), vist op-
hør af aktivitet efter ca. 1 minut hos grise der udsættes for CO2 i høje koncentrationer (Forslid, 1987; 
Raj et al., 1997; Verhoeven et al., 2016). Tabel 1 opsummerer varigheden fra eksponering til tab af 
bevidsthed for en række gasser og blandinger af gasser. 
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Tabel 1. Tid fra eksponering for gas til bevidstløshed i en række studier. I tilfælde hvor der er målt tid til andet 
end bevidstløshed, er det angivet under hvert enkelt studie. 

Studie Gas/gasblanding Tid til bevidstløshed (sekunder, gen-
nemsnit ± standard error of the mean ) 

Sadler et al., 2014a CO2 40 ± 22 
Ar 77 ± 29 

Sadler et al., 2014b  CO2 36 ± 16 
Ar 270 ± 34 

Sadler et al., 2014c 
(weaned – loss of posture) 

CO2 35 ± 7  
50 % Ar + 50 % CO2 90 ± 7  

Sadler et al., 2014c (neo-
nate – loss of posture) 

CO2 21 ± 7  
50 % Ar + 50 % CO2 46 ± 7  

Kells et al., 2018 (tran-
sitional EEG) 

CO2 33 ± 3 
Ar 61 ± 5 
40 % CO2 + 60 % Ag 49 ± 8 

Meyer et al., 2013 (loss of 
righting reflex) 

CO2 80 ± 4 
70 % N2 + 30 % CO2  353 ± 30 

Rault et al., 2013 (time to 
death) 

90 % CO2   468 ± 78 
60 % N2 + 30 % CO2 456 ± 60 
60 % N2O + 30 % CO2 336 ± 18 
60 % N2O + 30 % O2 558 ± 72 

Smith et al., 2018 (loss of 
posture) 

CO2 125 ± 6 
N2O 284 ± 43 

Çavuşoğlu et al., 2020 
(loss of posture) 

CO2 145 ± 17 
N2O 163 ± 7 

Raj, 1999 (Loss of Soma-
tosensory Evoked Poten-
tials) 

90 % Ar  15 ± 4 
80-90 % CO2 17 ± 3 
30 % CO2 + 60 % Ar 21 ± 7 

 

4.2 Adfærdsændringer  
Grisenes første adfærdsændringer er i reglen flugtreaktioner, der forekommer i de første sekunder 
efter eksponering for høje CO2-koncentrationer (Kells et al., 2018; Sutherland et al., 2017). I de første 
30 sekunder kan der desuden observeres anstrengt vejrtrækning, hvilket er veldokumenteret (ek-
sempelvis Sutherland et al., 2017; Kells et al., 2018). Næste fase optræder i perioden fra 30 til 150 
sekunder efter CO2 -eksponering, hvor grisene mister deres kropsholdning (eksempelvis Sutherland 
et al., 2017; Kells et al., 2018). Tiden frem til bevidstløshed afhænger af tilførselshastighed af CO2, 
men er typisk mellem ½ og 2 minutter (Rodriguez et al., 2008; Sadler et al., 2014a; Sadler et al., 
2014b).  
 
Ifølge en af de interviewede forskere giver alle aflivningsprocesser anledning til kramper i forbin-
delse med bevidsthedstabet og tab af kropsholdning. Det gælder for CO2 såvel som inaktive gasser, 
elektricitet og brug af boltpistol. Disse kramper betragtes ikke som et velfærdsmæssigt problem, da 
grisene allerede har mistet bevidstheden når kramperne optræder. Den pågældende forsker poin-
terer dog, at undersøgelser af hjerneaktivitet med EEG har uens resultater, hvorfor sammenhængen 
mellem tab af kropsholdning, tab af bevidsthed og kramper ikke er helt klar. At grise allerede er 
bevidstløse inden de får kramper støttes af en repræsentant fra slagterierne, som henviser til et kursus 
ved University of Bristol i 2018.  
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5 Velfærd ved aflivning med gas   

I intervallet fra grise eksponeres for aflivningsgasser til bevidsthedstab indtræder, er der risiko for 
nedsat dyrevelfærd, i form af frygt, smerte eller ubehag. I dette afsnit gennemgås en række under-
søgelser, der har studeret mulige velfærdsmæssige konsekvenser af bedøvelse eller aflivning med 
gasser, med hovedfokus på brugen af CO2. Den anvendte litteratur er primært baseret på specifikke 
dyrebaserede variable som eksempelvis flugtforsøg, besværet åndedræt og vokalisering, og i min-
dre grad en overordnet velfærdsvurdering.  
 

5.1 CO2 

5.1.1 Air hunger  

Begrebet “air hunger” stammer fra studier på mennesker og beskriver en ubehagelig følelse i forbin-
delse med åndedrætsbesvær. Air hunger fremprovokeres ved hyperkapni, eventuelt sammen med 
mild hypoxi (se Lansing et al. (2009) for review), hvilket kan forekomme ved utilstrækkelig ventilation 
af lungerne. Mennesker beskriver air hunger som “en voldsom trang til at trække vejret”, “brug for 
mere luft” eller “kvælningsfornemmelse”.  I humane studier har Van Duinen et al. (2005) vist, at 35 % 
CO2 aktiverede hypothalamus-hypofyse-binyrebark-aksen, og medførte stigende koncentration af 
kortisol i spyt og serum, med efterfølgende angstfølelse hos mennesker. Mennesker beskriver stak-
åndethed, som en konsekvens af intensivt arbejde, som mindre ubehageligt end air hunger (Lansing 
et al., 2000).  
 
Hos grise anvendes air hunger til beskrivelse af grise der snapper efter luft, hvilket ses i situationer 
med hyperkapni (Forslid and Augustinsson, 1988; Sutherland et al., 2017). I et review af Beausoleil & 
Mellor (2015) blev det konkluderet, at air hunger er det mest ubehagelige delelement af åndedræts-
besvær for dyr. Reviewet anfører desuden, at der er behov for et større fokus på åndedrætsbesvær i 
forbindelse med velfærdsvurderinger. Beausoleil & Mellor (2015) angiver hyperkapni, hypoxi og me-
tabolisk acidose (tilstande som alle forekommer ved aflivning med CO2) som eksempler på stimuli 
der øger trangen til forstærket vejrtrækning.     

5.1.2 Lokalirritation  

Når CO2 kommer i kontakt med slimhinder i f.eks. mund, øjne og luftveje, opstår en kemisk reaktion 
med vand (H2O), som medfører dannelse af kulsyre (H2CO3), der kan virke lokalirriterende (Dalmau 
et al., 2010; Mota-Rojas et al., 2012). Under et af interviewene sammenlignede en repræsentant fra 
industrien den type irritation med at få ”brus i næsen” fra en sodavand. 

5.1.3 Aversion mod CO2  

Grises aversion mod CO2 blev undersøgt af Raj & Gregory (1995) ved, med æbler, at lokke grise ind 
i et kammer med henholdsvis 30 % og 90 % CO2. Ved 30 % CO2 udviste grisene tegn på hyperven-
tilering, men de fleste grise tøvede ikke med at gå ind i kammeret igen den efterfølgende dag. Mod-
sætningsvis tøvede grise med at gå i kammeret efter eksponering for 90 % CO2. Selvom afværgere-
aktionen var mildere ved 30 % CO2 end 90 % CO2, viste grisene stadig tegn på tøven ved indgangen 
til kammeret med 30 % CO2 og trak sig hurtigt ud igen (Raj & Gregory, 1995).  

5.1.4 Stress 

Hyppigt anvendte fysiologiske markører for stress er kortisol, adrenalin og nor-adrenalin. Efter 80 % 
CO2-eksponering i forsøgsfaciliteter fandt Forslid & Augustinsson (1988) ingen stigning i blodets kon-
centration af kortisol, men derimod koncentrationsstigninger af adrenalin og nor-adrenalin på hen-
holdsvis 15 og 50 gange.  
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5.1.5 Dyrevelfærdsmæssige konsekvenser 

Nogle forfattere har søgt at sammenfatte de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af bedøvelse eller 
aflivning med CO2. Sutherland et al. (2017) konkluderede således, at ”CO2 medfører adfærdsmæs-
sige ændringer, som indikerer stress hos grise før bevidstløshed indtræder”. Rodriguez et al. (2008) 
konkluderer, at CO2-bedøvelse ikke er momentan og grise bliver udsat for frygt, smerte og/eller 
stress under induktionen.  
 
”Aflivning af større grupper dyr, vil altid være kontroversiel”. Citatet stammer fra en af de interview-
ede forskere, der også gav udtryk for, at metoden sandsynligvis ville møde modstand fra offentlig-
heden, hvis der anvendes ren CO2. Forskeren foretrak anvendelse af blandingsgasser og fastslog, at 
ren CO2 er smertefuld f.eks. på grund af irritation af øjnene. Samtidig mente vedkommende også, at 
CO2 var fordelagtig idet grisene dør hurtigt. For så vidt angår slagterierne, oplyser en af de interview-
ede personer, at erhvervet betragter bedøvelse med CO2 som en udmærket løsning, og faktisk også 
den bedste nuværende løsning, idet slagterierne skal tænke på hele processen inklusiv kødkvalite-
ten.  
 

5.2 Inaktive gasarter  
Kemisk inaktive gasarter, der kan anvendes til aflivninger, er helium (He), Ar og N2. Inaktive gasser 
fungerer ved at fortrænge atmosfærens ilt, så et meget lavt iltniveau fører til hypoxi. I modsætning 
til CO2, der både har en bedøvende og iltfortrængende effekt, virker de inaktive gasarter alene ved 
at dyrene dør af iltmangel. For opnåelse af bevidstløshed og efterfølgende død ved anoxi, kræves 
at O2-indholdet kommer under ca. 2 %.  
 
En repræsentant fra industrien udtrykte kraftig modstand mod aflivningsmetoder der kun virker ved 
hjælp af anoxi. Personen betragtede anoxi som en pinefuld kvælning, der står i kontrast til den be-
døvende effekt af CO2. Disse betragtninger var grundet i resultater fra industriens egne forsøg, der 
viste, at inaktive gasser virkede meget dårligt i deres anlæg. 

5.2.1 Nitrogen 

Som tidligere nævnt består atmosfærisk luft af ca. 78 % N2. I modsætning til CO2, der er tungere end 
atmosfærisk luft, er N2 lettere end luft, hvilket gør det svært at holde N2 tæt på gulvet i niveau med 
grisene. Ifølge en af de adspurgte forskere er N2 ikke slimhindeirriterende og der er ingen indikatio-
ner på, at grisene oplever smerter efter eksponering for høje N2-koncentrationer. Den interviewede 
forsker mente dog, at N2 giver anledning til lidt stærkere kramper sammenlignet med CO2. 
 
N2 er relativ billig og forsyningssikkerheden er høj, idet N2 kan udvindes fra atmosfæren.  

5.2.2 Argon 

Argon fungerer på samme måde som N2, men er mere kostbar og sværere at tilvejebringe. Grundet 
en højere densitet vil Ar lægge sig under atmosfærisk luft og er, ifølge en af de adspurgte forskere, 
lettere at håndtere i et system til aflivning. I studier af Raj & Gregory (1995; 1996) blev det anbefalet 
at anvende Ar frem for CO2. Anbefalingen var begrundet i resultater der viste, at hypoxi og anoxi, 
opnået i en atmosfære med < 2 % O2, var mindre belastende for grisene end hyperkapni, opnået i 
en 90 % CO2-atmosfære. To af de interviewede personer oplyser, at den høje kostpris er den pri-
mære årsag til, at man i Holland og Sverige anvender N2 frem for Ar. 

5.2.3 Helium 

Anvendelse af He er kun sparsomt beskrevet, men virkningsmekanismen er den samme som N2 og 
Ar. Ifølge en repræsentant fra slagterierne er He dog vanskelig at anvende i praksis. Desuden skal 
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grise eksponeres længe før effekten af He indtræder, hvorfor slagterierne for nuværende anser Ar 
og N2 for de eneste reelle alternativer til CO2.  
 
Litteratur, der behandler brugen af inaktive gasser, præsenteres yderligere i afsnit 5. 

5.2.4 Blandingsgasser 

Ifølge en af de adspurgte forskere er blandingsgasser med f.eks. CO2 og N2 mindre aversive for 
grisene. Derfor foretrækker den pågældende forsker aflivninger med N2:CO2 blandingsgas frem for 
ren CO2. Desuden pointerede vedkommende, at blandingsgasser er pålidelige til alle aldersgrupper 
af grise. 
 
Litteraturen har påvist aversion mod N2:CO2 blandingsgasser i blandingsforholdene 70:30, 80:20 og 
85:15 (Dalmau et al., 2010, Llonch et al., 2012). En af de interviewede personer oplyser, at industrien 
i flere forsøg har testet en for-bedøvelse, der skulle give en human overgang til den endelige bedø-
velse af slagtesvin. Disse forsøg, med forskellige N2:CO2 kombinationer, var dog ret komplekse, og 
det var svært at finde en god balance mellem koncentrationer af N2 og CO2. Enten opnåedes ikke 
den ønskede beroligende effekt eller også blev grisene bedøvet som ved en normal CO2-bedø-
velse. Den interviewede oplyste også, at industrien har forsøgt at anvende for-bedøvelser med blan-
dinger af atmosfærisk luft og lattergas (N2O). Sidstnævnte virker både bedøvende og har en 
anoxi/hypoxi-effekt. Desværre krævede det meget høje N2O-koncentrationer, som grisene reage-
rede kraftigt imod.  
 

6 CO2 sammenlignet med andre gasser 

En række undersøgelser har sammenlignet anvendelsen af CO2 med andre gasarter og blandings-
gasser.  
 
Baseret på et studie af flugtforsøg og anstrengt vejrtrækning konkluderede Dalmau et al. (2010), at 
grise har større aversion mod gasblandinger bestående af 15 – 30 % CO2 og 70 – 85 % N2 sammen-
lignet med 90 % Ar i atmosfærisk luft. Llonch et al. (2011) sammenlignede ren CO2 (90 %) med 
N2:CO2 blandingsgasser i forholdene 70:30, 80:20 og 85:15. Resultaterne viste en højere procentdel 
flugtforsøg og gispende vejrtrækning, men lavere procentdel vokalisering, hos grise der blev bedø-
vet med 90 % CO2 sammenlignet med de øvrige gasblandinger. De samme gasblandingsforhold 
(N2:CO2 svarende til 70:30, 80:20 og 85:15) blev senere sammenlignet med 30 % CO2. Resultaterne 
fra dette studie viste, at CO2 udløste mere gispende vejrtrækning, end ved brug af blandingsgas-
serne (Llonch et al., 2012). Machtolf et al. (2013) fandt, at grise ikke udviste samme tegn på aversion 
ved brug af He til bedøvelse på slagteri sammenlignet med CO2. Der var ingen forskel på plasma-
koncentrationen af kortisol eller nor-adrenalin hos grise aflivet med henholdsvis CO2 eller N2:CO2 

blandingsgas i forholdet 70:30 (Meyer et al., 2013). Sadler et al. (2014c) sammenlignede ren CO2 

(100 %) med en 50:50 gasblanding af CO2 og Ar, og konkluderede, at grisenes velfærd var mindst 
kompromitteret ved brug af ren CO2. Konklusionen var baseret på, at CO2 alene gav færre flugtfor-
søg, kortere varighed af vejrtrækning med åben mund og manglende muskelkoordination (ataksi) 
samt færre og mere kortvarende forsøg på at rejse sig. Baseret på varigheden af flugtforsøg og an-
strengt vejrtrækning konkluderede Kells et al. (2018), at grise udsat for CO2 oplevede mere stress 
end grise der blev udsat for Ar.  
 
Rault et al. (2013), Rault et al. (2015), Smith et al. (2018) og Çavuşoğlu et al. (2020) har undersøgt 
muligheden for at anvende N2O (lattergas) i forbindelse med aflivning af grise. Rault et al. (2013) 
testede en række kombinationer af CO2, N2O, N2 og Ar. Deres overordnede konklusion var, at en to-
trins aflivning med bedøvelse i en forblanding af N2O og O2 efterfulgt af aflivning med CO2 muligvis 
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kunne være mere human end aflivning i CO2 alene. Ifølge Rault et al. (2015) var N2O mindre aversivt 
for grisene end CO2 og grise kunne aflives med 90 % N2O i atmosfærisk luft, men ikke i en blanding 
af 60 % N2O og 30 % O2. Ved en to-trins aflivning, hvor N2O blev efterfulgt af CO2 skreg grisene flere 
gange pr. minut og udførte flere flugtforsøg sammenlignet med aflivning med CO2 alene (Smith et 
al., 2018). Smith et al. (2018) konkluderede derfor, at aflivning med kombinationen af N2O og CO2 

ikke nødvendigvis medfører bedre velfærd end aflivning med ren CO2. Endelig er der fundet mere 
vokalisering, men kortere varighed af vejrtrækning med åben mund, hos grise aflivet med N2O end 
hos grise aflivet med CO2 (Çavuşoğlu et al., 2020). I samme undersøgelse var der ingen forskel mel-
lem grupperne på, hvor lang tid der gik fra gaseksponering til tab af kropsholdning (Çavuşoğlu et al., 
2020).  
 
En række studier finder samstemmende, at tiden fra eksponering til grisene er bevidstløse (ofte vur-
deret i form af tab af kropsholdning) er kortere ved brug af CO2 end ved brug af Ar (eksempelvis 
Sadler et al., 2014a, 2014b, 2014c; Kells et al., 2018), N2 (Meyer et al., 2013) eller N2O (Rault et al., 
2013; Smith et al., 2018). I modsætning hertil fandt Raj (1999), at der ikke var nogen forskel på tiden 
til tab af kropsholdning for 90 % argon, 80-90 % CO2 samt en blandingsgas af 30 % CO2 og 60 % Ar. 
Çavuşoğlu et al. (2020) fandt ligeledes ingen signifikant forskel mellem CO2 og N2O for tid til tab af 
kropsholdning.  
 

7 Tilførselshastighed 

Aflivning eller bedøvelse af grise med CO2 og andre gasarter kan enten foregå ved anbringelse af 
grise i et forudfyldt bedøvelseskammer med gas eller ved gradvis påfyldning, hvor atmosfærisk luft i 
bedøvelseskammeret gradvist erstattes med eksempelvis CO2.  
 
Slagterier anvender forudfyldte bedøvelseskamre i form af dip-lift bedøvelsesbokse, hvor grupper af 
grise sænkes ned i aflivningsgas, eller paternoster, hvor såkaldte gondoler bringer grisene ned i af-
livningsgassen. I forbindelse med saneringer ved brug af gas er der typisk anvendt kamre (contai-
nere), hvor gas tilføres gradvist.  
 
En række undersøgelser har sammenlignet effektiviteten og andre konsekvenser af gradvis påfyld-
ning og forudfyldt lufterstatning i bedøvelseskamre. I et studie af Sutherland et al. (2017) blev afliv-
ning i et forudfyldt kammer indeholdende 100 % CO2 sammenlignet med en gradvis CO2- påfyld-
ning (20 % af kammerets volumen pr. minut). Grisenes kortisol-respons og varighed af flugtforsøg var 
den samme ved de to metoder, men tiden fra eksponering til observation af hyppig vejrtrækning, 
flugtforsøg, tab af kropsholdning og respirationsstop var længere for gradvis påfyldning end ved for-
udfyldning. På den baggrund konkluderede Sutherland et al. (2017), at forudfyldning medfører kraf-
tigere, men mere kortvarige, tegn på aversion sammenlignet med gradvis påfyldning. Det var desu-
den forfatternes vurdering, at den samlede stresspåvirkning var den samme for de to systemer (Su-
therland et al., 2017).  Gradvis påfyldning, med 20 % CO2 af kammervolumen pr. minut, blev også 
sammenlignet med et forudfyldt kammer af Sadler et al. (2014b). Resultaterne viste her, at bevidst-
løshed indtraf senere (efter ca. 150 sekunder) ved gradvis påfyldning sammenlignet med et forud-
fyldt kammer, hvor bevidstløshed indtraf efter ca. 35 sekunder (Sadler et al., 2014b). I et tilsvarende 
studie, men med en gradvis påfyldning af 35 % CO2 af kammervolumen pr. minut, var tiden fra ek-
sponeringen til bevidstløshed kortere i det forudfyldte kammer (ca. 40 sekunder) end ved gradvis 
påfyldning (ca. 100 sekunder) (Sadler et al., 2014a). Disse resultater viste også, at der ikke var signi-
fikant forskel på de to metoder i forhold til varigheden af åndedræt med åben mund, ataksi eller 
forsøg på at rejse sig (Sadler et al., 2014a). Det er tidligere vist, at stigende CO2-koncentration med-
fører stigende hyperventilering og kortere tid til tab af kropsholdning (Raj & Gregory, 1996). I et del-
forsøg, også udført af Raj & Gregory (1996), var der derimod kun kortere tid til tab af kropsholdning 
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ved høje CO2-koncentrationer og ingen forskel på hyperventilering hos grise udsat for 40 til 90 % 
CO2. Sadler et al. (2014c) testede tre forskellige tilførselshastigheder (20 %, 35 % og 50 % CO2 af 
kammervolumen pr. minut) samt et forudfyldt CO2- kammer. Resultaterne viste, at jo hurtigere tilfør-
selshastigheden var, desto kortere tid var der fra eksponering til der blev observeret åndedræt med 
åben mund og tab af kropsholdning. Varigheden af åndedræt med åben mund og ataksi var desu-
den længere ved langsommere tilførselshastighed. Sadler et al. (2014c) konkluderede, at hurtigere 
tilførselshastigheder resulterer i bedre dyrevelfærd og højere effektivitet.  
 
En af de adspurgte forskere mente, at effekten af gradvis tilførsel af CO2 stadig er underbelyst.  

8 Alder 

I studier, der undersøger aflivning af grise med gas, er der anvendt et bredt udsnit af forskellige al-
dersgrupper og vægtklasser (eksempelvis under 1 uge (Smith et al., 2018) og 100 kg (Dalmau et al., 
2010)). Der er i midlertidig kun identificeret et enkelt studie, der undersøger alders betydning for af-
livning med CO2. Resultaterne af denne undersøgelse fandt ikke forskelle i adfærd eller blodkortisol 
mellem grise på henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5 og 6 uger, men viste en generel stigning i blodets kortisol-
koncentration under aflivning (Sutherland et al., 2017).  
 
Aldersforskelle har dog betydning for den praktiske håndtering af grise i en aflivningssituation. Ek-
sempelvis skal der tages hensyn til grises størrelse ved flytning af dyrene fra staldene til aflivnings-
kammeret. I forbindelser med totalsaneringer af svinebesætninger har forudfyldte aflivningskamre 
således en begrænset anvendelighed, da praktisk talt alle svinebesætninger vil indeholde grise, som 
er for store til at blive ”sænket ned i” forudfyldte aflivningskamre. En af de interviewede forskere 
betragtede dip-lift kamre som ufleksible, besværlige og upraktiske at arbejde med, hvorfor vedkom-
mende fortrak gradvis påfyldning i forbindelse med aflivning af større grupper af grise.  

9 Sygdom 

Sadler et al. (2014a) sammenlignede aflivning af alment sygdomspåvirkede grise under 21 dage 
med raske kontrolgrise. En gris fra hver gruppe blev aflivet samtidig i et forudfyldt kammer med enten 
CO2, Ar eller et kammer der gradvist blev fyldt med CO2 (35 % af kammervolumen pr. minut). Un-
dersøgelsen fandt ingen forskelle mellem grise med alvorligt påvirket almenbefindende og raske 
grise med hensyn til tid til tab af bevidsthed, tid til sidste bevægelse eller tid til hjertestop for grise 
aflivet med CO2. For Ar var tiden til bevidsthedstabet næsten tre gange så lang hos de alment på-
virkede grise som hos raske grise. Konklusionen var derfor, at dårligt almenbefindende ikke har be-
tydning for hverken velfærd eller effektivitet ved aflivning med CO2, hvorimod aflivning af grise un-
der tre uger med Ar frarådes (Sadler et al., 2014a). 
 
I et tilsvarende forsøgsdesign, gentaget af Sadler et al. (2014b), blev 3 og 10 uger gamle grise med 
tegn på luftvejslidelser (feber, respiration og depression) sammenlignet med raske grise. Ved afliv-
ning med CO2 var der ingen forskel mellem grupperne for tid til bevidsthedstab, sidste bevægelse, 
respirationsstop eller hjertestop. Ved brug af Ar forekom bevidsthedstabet hurtigere hos grise med 
luftvejssymptomer end hos raske grise. Forfatterne anførte desuden, at der ikke er behov for at justere 
succesfulde protokoller når grise med luftvejssygdomme skal aflives med CO2 i forhold til dyrenes 
velfærd og effektivitet (Sadler et al., 2014b).   
 
Ingen af de interviewede personer havde oplevet væsentlige forskelle i grisenes reaktion på gas, ej 
heller for syge grise eller grise af forskellige racer. 
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10 Praktiske forhold  

10.1 Litteraturen 
Ved indretning af aflivningskamre er det nødvendigt at tage hensyn til en række praktiske forhold. 
Der findes imidlertid kun enkelte publikationer, som beskriver praksisnære situationer med CO2-af-
livning af grise i større grupper.  
 
Højden af aflivningskammeret bør være så lav, at kammeret hurtigst muligt fyldes med den nødven-
dige mængde CO2, under hensyntagen til, at grisene kan stå oprejst. Optimal kammerhøjde gør det 
således muligt at opnå den nødvendige CO2-tilførselshastighed (procent af kammervolumen pr. mi-
nut) og samtidig reducere det samlede CO2-forbrug (Stikeleather et al., 2013). Ifølge Stikeleather et 
al. (2013) skal kammerets top udgøres af et lufttæt materiale, men stadig give mulighed for udslip 
af den atmosfæriske luft som CO2 fortrænger. Generelt gælder også at en stor diameter på gasslan-
gen vil medføre lavere støjniveau og mindre turbulens, hvilket mindsker blandingen af CO2 og at-
mosfærisk luft. For at undgå støj og turbulens anbefales det derfor at tilføre gas i slanger med stor 
diameter (Stikeleather et al., 2013). Endelig skal bemærkes, at hurtigt direkte gasflow fra gasbehol-
dere, kan bevirke, at CO2 fryser. 
 
I et pilotstudie af Meyer & Morrow (2005) blev 30 grise aflivet i en krydsfinerskasse med et gulvareal 
på ca. 12 m2 og et rumfang på 14,5 m3. Kassen var dækket af plastik fastgjort med gaffa-tape, og 
der var installeret et observationsvindue af plexiglas samt et videokamera inde i kassen. For at sikre 
en tilførsel på 20 % af kammervolumen pr. minut, blev der fra tre gasflasker (G-cylindre) tilført 2900 
liter CO2 pr. minut gennem en ⌀ 12,7 mm slange. På grund af kuldetåge var visuelle observationer 
umulige efter ca. 30 sekunders CO2-tilførsel. Observationer blev igen mulige efter 1 minut og 30 
sekunder, hvor det kunne konstateres at alle grisene lå ned. Efter 4 minutter blev der konstateret 
synlig isdannelse på ydersiden af gasflaskerne og et beskedent CO2-flow, hvilket indikerede, at den 
resterende CO2 var frosset i flaskerne. Grisene havde ikke synlige respiration efter 5 minutter og 10 
sekunder, og alle grise blev erklæret døde efter 14 minutter og 35 sekunder. Temperaturen i kassen 
blev ikke målt under aflivningen (Meyer & Morrow, 2005). 
 
I det andet pilotstudie af Meyer & Morrow (2005) blev to hold af henholdsvis 14 og 8 grise aflivet i en 
lignende kasse med et rumfang på 9,07 m3. Fra en tankbil blev flydende CO2 (-18 °C) konverteret til 
gasform under opvarmning med en hastighed på 19,8 m3 pr. minut. En utæthed i kassen var årsag 
til en mislykket aflivning af holdet med 14 grise. Efter fornyet CO2-tilførsel i 15 minutter kunne der 
konstateres 12 døde grise og 2 bevidstløse. I holdet med 8 grise var 7 døde og 1 bevidstløs efter 15 
minutter. Temperaturen i kassen blev løbende registreret og faldt hurtigt fra over 38 °C til 0 °C efter 
CO2-tilførsel. Meyer & Morrow (2005) påpeger, at forfrysninger kan være et væsentligt velfærds-
mæssigt problem ved aflivning med CO2, samt at kammerets tæthed er afgørende for at kunne 
opnå en tilstrækkelig høj CO2-koncentration. Af artiklen fremgår også, at et betydeligt antal gasfla-
sker er påkrævet for at opnå det nødvendige CO2-flow, selv ved kamre af relativt beskeden størrelse. 
I Meyer & Morrow (2005) præsenteres nødvendige CO2-flows, til opnåelse af tilførsel af 20 % af kam-
mervolumen pr. minut, i forskellige aflivningssituationer. 
 
I en beskrivelse af et system til aflivning af mindre grupper grise med CO2 blev aflivningskammeret 
dækket af en gennemsigtig presenning, der ikke sluttede helt tæt (Rice et al., 2014). I systemet blev 
CO2 tilført gennem slanger (⌀ 2,5 - 7,6 cm) placeret 5,1 - 7,6 cm over kammerets bund. Tilførsel af 
CO2 nær bunden er også beskrevet hos Stikeleather et al. (2013) der viste, at metoden muliggør en 
tilnærmelsesvis jævn CO2 fordeling - også uden brug af skillerum i kammeret. 
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For at undgå frysning af CO2, som følge af hurtigt gasflow, ledte Rice et al. (2014) CO2 fra gasflasker 
til en mellemtank, med et større volumen, forud for tilførsel til aflivningskammeret. Beregningsmeto-
den for tilførsel af tilstrækkelig mængde CO2 til mellemtanken fremgår af Rice et al. (2014).  
 
Baseret på erfaringerne fra Rice et al. (2014), beskriver Kinsey et al. (2016) udvikling og afprøvning 
af en trailer til aflivning af vildsvin. Aflivningskammeret på traileren blev bygget af krydsfiner og tæt-
net med tape og fugemasse. Kammeret havde et rumfang på 4,1 m3 og fik tilføjet en mellemtank, 
som beskrevet af Rice et al. (2014), ved siden af aflivningskammeret på selve traileren. Aflivnings-
kammeret fik tilført CO2 fra mellemtanken via en ⌀ 3,18 cm gasslange og var desuden forsynet med 
kighuller, kameraovervågning og CO2-koncentrationsmålere. Kinsey et al. (2016) aflivede tre hold 
à 5 voksne vildsvin over 40 kg. Kammerets CO2-koncentration var omtrent 30 % efter ca. 1 minuts 
CO2-tilførsel. Den højeste gennemsnitlige CO2-koncentration på 61 – 80 % blev opnået efter ca. 5 
minutter, og CO2-koncentrationen var konstant over 30 % i 19½ minut. Efter 5 minutters CO2-ekspo-
nering blev vildsvinene observeret i 20 minutter. Alle vildsvin indtog liggende position ca. 90 sekun-
der efter påbegyndt CO2-tilførsel. Bevægelser og synlig vejrtrækning var ophørt efter 10 - 13 minut-
ter. Vildsvinene blev konstateret døde efter 25 minutter, men det vurderedes, at døden allerede var 
indtruffet efter ca. 15 minutter (Kinsey et al., 2016). Kinsey et al. (2016) havde ikke succes med at 
aflive vildsvin i to yderligere test på grund af utætheder, og understregede derfor vigtigheden af at 
have tætte aflivningskamre. En tilsvarende konklusion er fremført på baggrund af computersimule-
ringer af CO2-tilførsler (Stikeleather et al., 2013). 
 
Meyer et al. (2014) aflivede 212 smågrise i otte delforsøg. Grisene blev aflivet i kamre, som enten var 
baseret på en lastbilcontainer med en gennemsigtig presenningsoverdækning eller opbygget af 
krydsfiner og trådnet med presenningsoverdækning. Dørene i containerne blev forseglet med poly-
urethan-skum. Der var skåret et udluftningshul (ca. 15 x 15 cm, skåret på tre sider) i presenningen for 
at tillade atmosfærisk luft at undslippe, når CO2 blev tilført. CO2 blev tilført gennem en slange ca. 7,5 
cm over gulvhøjde. Meyer et al. (2014) anfører, at en af de væsentlige udfordringer ved aflivning af 
grise med CO2, under praktiske forhold, er tilgængeligheden af tilstrækkelige mængder CO2 af pas-
sende temperatur. Temperaturfald i forbindelse med tilførsel af CO2 kan medføre kuldepåvirkning 
af grisene og derved nedsat dyrevelfærd. Meyer et al. (2014) valgte derfor at tilføre CO2 ved hjælp 
af hjemmelavede ”plastikballoner” med ca. 90 % CO2, der havde tilnærmelsesvis samme tempera-
tur som omgivelserne. Ved hjælp af en løvblæser og en slange på ⌀ 7,5 cm, blev CO2 blæst fra 
ballonerne til kammeret med grise. For at sikre en tilførselshastighed på ca. 20 % af kammervolumen 
pr. minut, blev en CO2-mængde, svarende til kammervolumen, overført på ca. 5 minutter. I løbet af 
de første 5 minutter steg kammerets CO2-koncentration (målt 25 cm over gulvhøjde) til ca. 60 %. Alle 
grise havde indtaget liggende positur efter gennemsnitligt 2 minutter, men forblev i kammeret i yder-
ligere 15 minutter. På dette tidspunkt var CO2-koncentrationen i kamrene mellem 20 og 30 %. På 
trods af en relativt lav omgivende lufttemperatur på 1-3 °C, steg temperaturen i kamrene hurtigt til 
31 °C efter indsættelse af grise. For at undgå overophedning bør tidsrummet fra læsning til påbe-
gyndt CO2-tilførsel derfor være så kort som muligt. Meyer et al. (2014) anbefaler, at grises totalophold 
i et aflivningskammer er mindst 20 minutter samt at døden verificeres for hvert enkelt individ. 

10.2  Case fra rumænsk svinebesætning 
Dette afsnit er baseret på et interview med den danske ejer af en rumænske svinebesætning, der 
husede i alt 76.000 grise. Besætningsejeren beskriver sine erfaringer og iagttagelser i forbindelse 
med totalsaneringen af besætningen som reaktion på smitte med afrikansk svinepest.  
 
Rumænske myndighederne har generelt ingen aktiv andel i aflivninger på besætningsniveau, men 
kun til opgave at overvåge forløbet. Besætningsejere i Rumænien har ingen aflivningsvejledninger 
til rådighed og må selv træffe beslutninger om tekniske detaljer m.m. Imidlertid findes der personer 
i landet, som har erfaring med at aflive mange grise med gas, hvorfor det er kutyme for besætnings-
ejere at konsultere disse personer, hvis der opstår et behov.  
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Den pågældende besætning bestod af et site med 5000 søer og 42.000 smågrise samt et site med 
29.000 slagtesvin. Slagtesvinene blev aflivet i oktober 2019 og soholdet blev aflivet i februar 2020.  
 
Til aflivningerne blev der anvendt ren CO2. Besætningsejeren oplyste, at de indledningsvis havde 
forsøgt at anvende Ar, men hurtigt skiftede til CO2, da Ar gav anledning til langvarige aflivninger. 
CO2 blev leveret på Europa-paller (Foto 1). Besætningsejeren fortalte at gassen frøs, hvis flaskerne 
blev tømt for hurtigt eller når flaskerne var tæt på at være tomme. Dette problem blev håndteret ved 
at opvarme gasflaskerne på ydersiden ved hjælp af varmekanoner, som normalt anvendes til ud-
tørring af stalde. Metoden virkede teknisk set godt, men ejeren pointerede, at det er vigtigt aldrig at 
løbe tør for gas. 
 

 
Foto 1.  CO2-gasflasker, leveret på Europa-paller, forbindes med en korntrailer til aflivning af grise i en rumænsk svinebe-
sætning. 
 
Gasningen foregik i 13 m lange korntrailere med presenning på toppen. Ved hjælp af plastikstrips 
blev små plastikrør monteret langs trailerens yderside og ført ind under presenningen (Foto 2). Rø-
rene blev fordelt jævnt i loftet under presenningen, så der kunne tilføres gas flere steder (Foto 3). Der 
blev anvendt kuglehaner til montering af rør på gasflaskerne. Fordelen ved at anvende korntrailere 
var, at den type trailer er meget tæt i bund og sider. Desuden kan de tømmes fra bagenden ved at 
tippe. Bagklappen blev tætnet med fugeskum mellem hvert hold grise. I det aktuelle tilfælde blev 
der anvendt fire korntrailere til aflivningerne. 
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Foto 2. Plastikrør monteret på ydersiden af en korntrailer til anvendelse ved aflivning af grise med CO2 i Rumænien. For 
enden af rørene ses kuglehaner til fastgørelse af slanger fra gasflasker. 
 

 
Foto 3. Plastikrør monteret på indersiden af en korntrailer til anvendelse ved aflivning af grise med CO2. Rørene er fastgjort 
med strips flere steder under presenningen så gas fordeles nogenlunde jævnt i traileren. 
 
Læsning af grise foregik som under normal læsningsforhold, men der blev ikke anvendt skillerum i 
trailerne. I stedet blev grisene modtaget på ladet af to personer med drivbræt, som skubbede dem 
sammen (Foto 4). For optimal effektivitet kørte fire lastbiler med trailere kontinuerligt mellem de for-
skellige staldafsnit og et begravelsessted. Til servicering af én lastbil var en chauffør, fire personer i 
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stalden til uddrivning af dyr, to personer i traileren til læsning og to personer ved gasflaskerne til at 
gennemføre gasningen.  
 

 
Foto 4. Læsning af grise forud for aflivning med CO2 i en korntrailer uden skillerum. Grise gennes sammen af to personer 
ved brug af drivbræt. 
 
Samtlige grise, inklusiv orner, blev gasset på den beskrevne måde og metoden virkede godt på store 
såvel som små grise. De første dyr der blev aflivet var højdrægtige søer. Pattegrisene blev flyttet til 
traileren i fodervogne og stod i et enkelt lag på gulvet under aflivningen. Til trods for deres små stør-
relser, fik de stadig tilført maksimal gasmængde indtil hele trailerens højde vurderedes fyldt med 
CO2. 
 
Grisene blev gasset i umiddelbar nærhed af stalden. Gassen forblev i traileren efter gasning, så gri-
sene også blev eksponeret for CO2, imens de blev kørt til begravelsesstedet. Køreturen varede ca. et 
kvarter. Ved begravelsesstedet blev grisene læsset af på jorden ved at tippe traileren og køre frem 
på samme tid. Den procedure sikrede, at grisene lå nogenlunde jævnt fordelt på jorden, så det var 
muligt at verificere død på en overskuelig måde. Ved tipningen blev korntrailerne samtidig tømt for 
CO2, der forsvandt ud i atmosfæren. 
 
Trailerne var ikke forsynet med hverken vinduer eller kameraer, hvorfor visuel overvågning ikke var 
mulig. Det var heller ikke muligt at overvåge traileren for potentielle utætheder. I stedet blev grisene 
overvåget ved at lytte efter uro tæt på traileren og se efter ”vibrationer”. Tidspunktet for hvornår gri-
sene vurderes døde i traileren var derfor et skøn. Vigtigt er dog, at der samtidig blev anvendt et sik-
kerhedsprincip gående ud på, at tilføre rigelige mængder CO2 i meget lang tid. CO2 tilførslen blev 
overvåget ved løbende vejninger af gasflaskerne. Besætningsejeren beskrev, at der hørtes uro i ca. 
to til tre minutter efter CO2-tilførslen var påbegyndt. Når uroen var ophørt blev grisene gasset i yder-
ligere fem minutter. Da transporten fra aflivningsstedet til begravelsesstedet tog ca. 15 minutter, blev 
grisene således eksponeret for CO2 i ca. 20-25 minutter i alt. 
 
Besætningsejeren skønnede, at maksimalt 1 % af grisene kun opnåede bedøvelse ved metoden. 
Den slags grise ”sad bare stille på bagenden og så fortumlede ud”. Da bedøvede grise ikke løb deres 
vej, kunne de uden større problemer aflives ved brug af boltpistol. I det vognlæs hvor færrest grise 
døde, var der maksimalt 10 individer der kun var bedøvede. 
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Syge grise blev aflivet med boltpistol i stalden, men det er besætningsejerens vurdering, at syge grise 
måske responderer hurtigere på gastilførslen end raske grise.  
 
Grisene fra besætningen blev begravet lokalt i en stor grav beklædt med plastik, og kalk strøet mel-
lem de døde grise. For at kunne begrave det meget store antal grise på en succesfuld måde, var det 
nødvendigt at åbne ind til bughulen efter endt aflivning. Ellers ville grisene ”gasse op”, hvilket kunne 
bevirke, at kadaverne senere ville skubbes op mod jordoverfladen. Den samlede proces tog ca. 10 
dage for begge sites. Da der var krav om myndighedernes tilstedeværelse, blev arbejdet tilrettelagt 
efter deres arbejdstider fra kl. 8.00 til 18.00 inklusiv 2 gange 30 minutter til pauser.  
 
Det var besætningsejeren opfattelse, at metoden ikke var speciel farlig, og han vurderer at risikoen 
for mennesker var lav. Processen foregik under åben himmel, medhjælperne havde mulighed for at 
holde afstand og trailernes baglåger var lukket under påfyldning af CO2. Med hensyn til opvarmning 
af gasflasker med varmekanoner blev det forklaret, at flaskerne kun blev opvarmet når de var delvist 
tomme. Ved at vente til flaskerne var halvtomme, blev der plads til at gassen kunne udvide sig i 
flaskerne under opvarmningen. Da gasflaskerne isede til ved tømningerne, var de desuden svære 
at opvarme og blev kun ”håndvarme”. Sidstnævnte gjorde, at ingen var alvorlig bange for brud på 
arbejdssikkerheden.  
 
Besætningsejeren ville vælge CO2 en anden gang, hvis han igen skulle aflive et stort antal grise, da 
perioden med uro var meget kort. En anden fordel var, at CO2 var let at tilvejebringe i rigelige 
mængder, hvilket sikrede en hurtig og effektiv proces. Besætningsejeren syntes at den største udfor-
dring var at have overblik over den tilførte gasmængde, samt at vurdere hvor længe grisene skulle 
gasses. Da problemet blev løst ved at veje gasflaskerne og ”være på den sikre side”, har det angi-
veligt resulteret i et overforbrug af CO2. Til trods for et ønske om bedre kontrol med processen, er det 
dog besætningsejerens opfattelse at ingen grise led unødig overlast.  
 
Det samlede CO2 forbrug var 48.878 kg til aflivning af 76.392 grise med en skønnet vægt på i alt 
3.764.900 kg.  
 

10.3 Bedøvelse på slagterier 
Erfaringer fra bedøvelse af grise på slagterier kan med fordel inddrages, når aflivning med gas på 
besætningsniveau skal vurderes. I dette afsnit beskrives kort nogle centrale elementer i forbindelse 
med bedøvelse af grise på slagterier. Beskrivelsen er baseret på interviews med personer fra bran-
chen og kan give indblik i kritiske punkter i processen og andre overvejelser, som kan være relevante 
ved saneringer. Desuden skal nævnes, at slagteriernes guidelines og anvisninger kan anvendes som 
inspiration ved udvikling af et koncept til aflivninger af grise i stort antal. 
 
En repræsentant for slagterierne forklarede, at drivning af grise i grupper og anvendelse af CO2 til 
bedøvelse, i sin tid blev indført som et alternativ til aflivninger med elektricitet. Elektricitet gav mange 
skader og stress fordi grisene skulle håndteres enkeltvis. Forudgående håndtering af grise, såsom 
transport, drivning og opstaldning i et fremmed område, har betydning for den samlede belastning 
af grisene. Den interviewede understregede, at disse elementer altid bør indgå i enhver velfærds-
vurdering af et givent koncept til aflivning. Især drivning af grise fremhæves som en stor udfordring 
på slagterierne.  
 
Efter ankomst til Danish Crowns slagterier venter slagtesvin i stalden ca. en time før de bedøves. 
Repræsentanten fra Danish Crown beskriver, at der ca. 10 sekunder efter inddrivning i gondolerne 
er et stop, hvor grisene eksponeres for CO2. Visuel overvågning af grisenes adfærd i gondolerne er 
ikke mulig, men der er altid en meget kort ”urofase”. Fra forsøg ved man, at nogle grise kan vågne 
igen ca. 20 minutter efter de er eksponeret for gas. Grænsen for hvornår bedøvelsen er reversibel 
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afhænger af eksponeringstiden og CO2-koncentrationen. Eksempelvis er grænsen for reversibel til-
stand ved 90 % CO2 ca. 114 sekunder. Når grisene kommer ud af gondolen, underkastes de inspek-
tion af flere personer. Først vurderes de af personen, som hænger grisene op. Derefter vurderes de 
grundigere af to andre personer, som har hver deres funktioner ved stikning af grisene. I tilfælde hvor 
grise er utilstrækkeligt bedøvet, skydes de med boltpistol. 
 
Slagterierne har erfaring for, at stressede grise kan give et lidt mere uroligt bedøvelsesforløb. Jo mere 
rolige omgivelserne er, desto mere roligt foregår bedøvelsen. Støj er en kendt stressfaktor der kan 
gøre forløbet mindre roligt. Derfor forebygges stress på slagterierne og ses kun hos få dyr. I tilknytning 
til saneringer af besætninger med gas anbefaler slagteriernes repræsentant derfor, at have fokus på 
stress, gerne gennem en rutinemæssige kontrol af grisenes adfærd. Ifølge den interviewede har 
stress dog ikke nogen negativ effekt på selve CO2-bedøvelsen. Her viser erfaringen nemlig, at stres-
sede grise faktisk responderer bedre på CO2 end ikke stressede grise, da stressede grise gisper og 
herved indånder større gasmængder. De få individer, der er meget stressede, når dog aldrig til be-
døvelsen på slagterierne, men bliver i stedet skudt på gangen. En lignende tilgang kunne også an-
vendes ved aflivninger i besætninger. 
 

11 Risikovurderinger 

Dette afsnit indeholder en kort gennemgang af en række faktorer, som vurderes at kunne have væ-
sentlig betydning for grise og mennesker ved aflivning med brug af gas. Afsnittet er baseret på in-
terviews med en række relevante personer, der giver udtryk for deres egne holdninger og erfaringer. 

11.1 Gastilførsel 
I følge en af de interviewede forskere er de største udfordringer ved anvendelse af aflivningskamre, 
at skabe en stabil gasblanding ved rette temperatur samt at fylde kammeret uden dannelse af gas-
frie luftlommer. Lignende bekymringer deles af en repræsentant fra industrien, der udtrykker bekym-
ring for, hvorvidt der kan opnås en tilstrækkelig styring af processen, risiko for lang aflivningstid og 
risiko for forfrysninger. Sidstnævnte person mener, at et tilstrækkeligt højt gas-flow muligvis kan op-
nås, såfremt gassen tilføres direkte fra tankbiler. Den løsning vil også minimere risikoen for, at løbe 
tør for gas eller at skulle skifte flasker midt i et forløb.  
 
For at beskytte grisene mod fryseskader, skal gastemperaturen ligge mellem 10 – 25 oC (Rådets for-
ordning nr. 1099/2009). På slagterierne er CO2 frossen ved ankomst og varmes op inden brug. En 
repræsentant fra industrien forklarede, at der er udviklet CO2-fordampere til styring af temperaturen 
af gas. CO2-fordampere er et standardprodukt, der kun kræver adgang til strøm. 

11.2 Leverancesvigt 
CO2 til brug ved bedøvelse og aflivning er et biprodukt fra andre industrier, som eksempelvis gød-
ningsindustrien, der er en primær leverancekilde i Holland. En af de adspurgte forskere hævder, at 
risikoen for CO2- leverancesvigt er relativt begrænset, mens en repræsentant fra industrien kan be-
rette om regelmæssige problemer med CO2-forsyningen. I forbindelse med den nuværende CO-
VID19-situation, og heraf følgende nedlukning af mange industrielle anlæg, har USA oplevet en be-
tydelig nedgang i produktionen af CO2.  
 
Ifølge en repræsentant for et firma, der udvikler bedøvelsessystemer, bør N2 ikke give anledning til 
leverancesvigt, da N2 kan fremstilles aktivt ved kompression af atmosfærisk luft. Den proces kan ud-
føres med en pumpe, der drives af en generator, og selv små pumper kan fylde tanke på kort tid. 
Pumpeudstyr kan således tilvejebringe N2 i mængder der er tilpasset det aktuelle behov.  
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11.3 Overvågning 
Som det fremgår af de praktiske erfaringer fra sanering af den rumænske svinebesætning og f.eks. 
Meyer & Morrow (2005), kan det være udfordrende at overvåge dele af aflivningsprocessen. I et 
interview blev det mere specifikt forklaret, at grise, der bedøves i grupper på slagteriet, kan komme 
til at ligge og trykke på hinanden efter tab af kropsholdning. I uheldige situationer kan det resultere 
i et utilstrækkeligt luftindtag hos de nederste grise, der således ikke eksponeres for tilstrækkelige 
CO2- mængder. Det formodes, at en lignende problemstilling vil kunne gøre sig gældende i afliv-
ningskamre. 
 
En af de interviewede fortalte, at slagterierne tidligere har gennemført forsøg med opsætning af 
overvågningskameraer, men metoden var ikke brugbar, idet kameraerne hurtigt blev beskidte. 
Ifølge en adspurgte forsker skal den primære overvågning imidlertid ske ved iagttagelser af markø-
rer som f.eks. gaskoncentrationer og ikke baseret på dyrebaserede mål.  
 
Da saneringer sjældent gennemføres, er det vanskeligt at opbygge rutiner og erfaringer. En af de 
interviewede pointerede netop, at mangel på rutine og erfaring kan udgøre en risiko for både men-
nesker og dyr. Derfor anbefales af flere interviewede, at der indføres kontrolfunktioner som sikrer en 
god overvågning samt udarbejdelse af en detaljeret beredskabsplan. Passende instruktion og træ-
ning af alle involverede personer er også meget vigtigt. 

11.4 Arbejdssikkerhed 
Dette afsnit fokuserer primært på arbejdsrisici ved håndtering og anvendelse af CO2. Afsnittet er et 
resumé af et interview med en person fra Arbejdstilsynet suppleret med erfaringer fra de øvrige in-
terviewede.  
 
Indendørs CO2-koncentrationer, der overskrider normalværdierne på 0,1 %, kan give gener i form af 
træthed og hovedpine. Arbejdstilsynets grænseværdi for indånding af CO2 er 5.000 ppm (0,5 %), 
beregnet som et vægtet gennemsnit over en hel arbejdsdag, men der findes ingen officiel maksi-
mumværdi for CO2. Fra indendørs forsøg med CO2, der er udført i regi af Teknologisk Institut 
(DMRI/SSI), har man oplevet situationer, hvor ansatte blev dårlige og måtte sætte sig efter gasfrigi-
velse.  
 
CO2 er ikke brændbart og anvendes f.eks. til brandbekæmpelse. Der kan dog være risiko for eksplo-
sioner såfremt flasker udsættes for et højt tryk, hvilket er årsagen til særlige regler for opbevaring og 
eftersyn af beholdere eller tanke under højt tryk.  
 
Det er Arbejdstilsynets umiddelbare vurdering, at tømning af aflivningskamre for CO2 kan betragtes 
som en ”farlig kemisk proces” med deraf følgende krav om en kemisk risikovurdering. Arbejdstilsynet 
anbefaler derfor, at både CO2- og O2-koncentrationerne overvåges ved aflivning af større grupper 
grise med CO2. Der er udviklet målere til overvågningen, og det anbefales at sådanne målere pla-
ceres i aflivningsområdet og/eller bæres af de involverede personer. Desuden bør man overveje at 
sikre adgang til åndedrætsværn og/eller røgdykkerudstyr, der kan anvendes i redningsindsatser ved 
utilsigtede uheld. Et eksempel kunne være personer der falder om nær et aflivningskammer. Det kan 
også være relevant at indføre regler om, at man ikke må arbejde alene.  
 
Ingen af de interviewede personer havde seriøse bekymringer om, at operatører ville blive overek-
sponeret for gas, idet de opholder sig udendørs. En af de interviewede tilføjede dog, at ”man selv-
følgelig skal kende kvaliteten på gassen og tage sine forholdsregler”. En anden person anså aflivning 
i kamre for en meget sikker proces, fordi kamrene kan lukkes sikkert inden gastilførsel. Desuden for-
bliver operatører i det fri, og dørene til kamrene er lukkede og tætnede under selve aflivningen. I et 
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hollandsk system er det kun muligt at åbne dørene såfremt koncentrationen af aflivningsgas er til-
strækkeligt lav. Efter åbning af kammeret, vil gassen hurtigt forsvinde og potentielle ”CO2-lommer” 
vil angiveligt hurtigt blive blæst væk.  
 
Til sammenligning er bedøvelsesbokse på slagterierne forsynet med gitre der ikke er tætte. CO2-
koncentrationerne overvåges i bunden og på midten med to målere og tilhørende alarmer. Målerne 
måler kontinuerligt og man kan altid registrere fald i CO2-koncentrationer, hvilket tolkes som tegn 
på utæthed. På slagteriet betragtes gasforgiftning dog ikke som et problem, da gassen er inde i 
kammeret og CO2 kan ventileres væk. Faktisk findes ingen CO2-målere i de områder, hvor perso-
nalet opholder sig på slagterierne, men opsætning af CO2-målere har været overvejet.  
 
Der findes CO2-målere til placering i hoftehøjde. Målerne er meget følsomme, så man kan hurtigt 
flytte sig, når de reagerer. Da CO2 er tungere end atmosfærisk luft, og derfor lægger sig nederst, vil 
det i øvrigt forventes, at en høj CO2-koncentration i hoftehøjde registreres før koncentrationen er høj 
i hovedhøjde.  
 
I nogle sammenhænge kan arbejdssikkerheden ved aflivningskamre være højere end ved indivi-
duel håndtering af grisene, der kan give risiko for fysiske skader. En repræsentant fra industrien på-
peger, at det kan være nødvendigt at indføre foranstaltninger til beskyttelse af operatørerne mod 
spark og skub fra grise der får kramper. 

12 Kapacitetsberegning 

Normalvis skal besætningssaneringer kunne gennemføres hurtigst muligt for at undgå smittespred-
ning. For at give et indtryk af praktiske forhold ved potentielle aflivninger, er der udarbejdet en ka-
pacitetsberegning, som estimerer antallet af grise, der kan aflives på 8 timer i et kammer med CO2 

eller en anden gasart. Kapacitetsberegningen præsenteres i form af et Excel-regneark til indtastning 
af det skønnede tidsforbrug (læsning, gastilførsel m.m.), kammerets gulvareal og areal pr. gris (Bilag: 
Excel-regneark med kapacitetsberegning). Efter indtastning beregnes antal grise der kan aflives på 
8 timer.  
 
Det nødvendige areal pr. gris kan angives ud fra eksempelvis kravene i ”Bekendtgørelse nr. 1729 om 
beskyttelse af dyr under transport” eller lignende lovgivning. Tidsforbruget til gastilførslen skønnes at 
være ca. 5 minutter og virkningstiden fra eksponering til død ca. 20 minutter (baseret på erfaringer 
fra Meyer & Morrow (2005), Stikeleather et al. (2013), Rice et al. (2014) og Kinsey et al. (2016)). Be-
mærk, at regnearket ikke inkluderer tidsforbrug til verificering af død. Endelig skal nævnes, at tidsfor-
bruget også i høj grad vil afhænge af, hvor meget mandskab der er til rådighed. 

13 Alternativer 

I forbindelse med de gennemførte interviews blev der gjort opmærksom på andre muligheder for 
aflivning, der kan anvendes ved saneringer. Alternativerne er udtryk for de interviewedes erfaringer 
og holdninger og præsenteres kort i dette afsnit. 

13.1 Beredskabstjenester 
Der eksisterer muligheder for, at europæiske lande kan tilslutte sig en beredskabstjeneste, som sikrer 
totalsaneringer af gårde gennem et kontraktforhold. Eksempelvis har de hollandske myndigheder 
en kontrakt med et hollandsk firma med speciale i aflivning med gas. I korte træk garanterer kon-
trakten, at aflivninger kan påbegyndes i en vilkårlig hollandsk besætning inden for 4 timer. Det hol-
landske firma overvejer i øjeblikket at udvide deres kapacitet og etablere aflivningsfaciliteter på 
geografisk strategiske steder i andre europæiske lande.  
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Det hollandske anlæg består af 6 moduler tilpasset en container, hvor grise aflives med en forvarmet 
blandingsgas bestående af 30 % CO2 og 70 % N2. Kapaciteten for hvert modul afhænger af grisenes 
størrelse. Eksempelvis kan der aflives 400 grise med en vægt på cirka 115 kg pr. time.  
 
Gasstrømningshastigheden er hurtigere end 20 % CO2-tilførsel pr. minut. Konceptet kan anvendes til 
grise i alle størrelser. Det er muligt at aflive søer sammen med deres pattegrise. Efter udført gasning 
fjernes grisene med en gaffeltruck og placeres på jorden, hvor døden kan verificeres for hvert enkelt 
individ. Det beskrevne anlæg tillader ikke visuel overvågning. Firmaet angiver at sandsynligheden 
for succesfuld aflivning er 99-100 %.  

13.2 Nitrogenskum 
På Research Institutes of Sweden gennemføres for tiden aflivningsstudier med skum tilført N2. Nitro-
genskum virker ved at fortrænge den atmosfæriske luft, herunder O2, hvorved grisene dør som følge 
af anoxi. 
 
For nuværende er metoden testet på 60 30-kg grise der enkeltvis blev eksponeret for nitrogenskum 
i et kammer på ca. 1 m3. I forsøget blev grisenes reaktion på nitrogenskum vurderet i forhold til ingen 
skum og neutralt skum bestående af vand med 3 % skummiddel.  
 
De upublicerede resultater viste, at det var muligt at fortrænge O2 til en koncentration på under 1 %, 
hvilket betyder at anoxi fungerer effektivt. Gennemsnitstiden for at fylde kammeret, indeholdende 
en gris, var 86 sekunder. Påfyldningshastigheden er efterfølgende forbedret til ca. 20 sekunder. I 
gennemsnit gik der 58 sekunder fra start af skumproduktion til grisene mistede balancen og tab af 
kropsholdning indtraf. Efter tab af kropsholdning fik grisene kramper, i lighed med den exitationsfase 
der altid ses ved bedøvelser og aflivninger. Fem minutter efter påbegyndt skum-produktion kunne 
døden verificeres ved ophørt hjerteslag på halvdelen af grisene samt fravær af reflekser hos alle 
grise. Hos nogle grise blev der observeret svag puls 5 minutter efter nitrogenskumeksponering. 
 
Grisene udviste en undersøgende interesse for skummet og den adfærd var ens, hvad enten det var 
tale om skum med eller uden N2. Nogle grise viste også tegn på aversion over for skummet, men der 
var ikke forskel i tilfælde af flugtforsøg mellem grise, der blev eksponeret for skum uden N2 og grise 
der fik nitrogenskum. Studiet blev gennemført uden temperaturmålinger, men nitrogenskum bør ikke 
give anledning til frostskader.   
 
Firmaet bag teknologien meddeler, at de snart vil kunne levere et mobilt afgiftsbetalt koncept der 
sikrer, at aflivninger af grise kan påbegyndes indenfor 8 timer på ethvert sted i Danmark.  
 
Det er den interviewede forskers opfattelse, at grisene ikke oplever panik og frygt, og der er kun få 
sekunder, hvor skummet opleves ubehageligt. Forskeren er således positiv stemt over for metoden 
men understreger, at der skal forskes mere på området. 

14 Konklusioner 

• De velfærdsmæssige konsekvenser af aflivning med CO2 er ikke endeligt afklarede, 
men air hunger og lokal irritation af slimhinder betragtes som negative konsekvenser 
af CO2. Brug af CO2 medfører ikke momentan tab af bevidsthed. De velfærdsmæs-
sige konsekvenser af aflivning med CO2 bør undersøges nærmere. 

• Længere tids CO2-eksponering (> 15 minutter) er ingen garanti for at alle grise dør, 
hvorfor alternative aflivningsmetoder skal være umiddelbart tilgængelige ved afliv-
ning med CO2. Desuden skal død af hver enkelt gris verificeres. 
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• De dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af inaktive gasser eller blandingsgasser er 
ikke endelig afklarede og bør undersøges nærmere. Nogle studier tyder dog på, at 
aflivning med inaktive gasser eller blandingsgasser er mindre aversiv sammenlignet 
med brugen af ren CO2, men aflivning med andre gasser end CO2 tager ofte læn-
gere tid.  

• Gradvis tilførsel af CO2 medfører længere tid til tab af bevidsthed end abrupt CO2-
tilførsel. Det bør undersøges nærmere hvorvidt gradvis tilførsel af CO2 er en fordel 
eller en ulempe i forhold til grisenes velfærd. 

• CO2-tilførsel kan medføre forfrysningsskader, som bør forebygges ved tekniske for-
anstaltninger. 

• Visuel overvågning af aflivningskamre kan være periodevis vanskelig, hvorfor det an-
befales at overvåge kamrene gennem måling af eksempelvis gaskoncentrationen. 

• Litteraturen giver eksempler på, at utætte aflivningskamre medfører uhensigtsmæs-
sige aflivninger. 

• CO2 ser ud til at fungere effektivt på syge grise og grise i alle aldre, men litteraturen 
på området er sparsom. 
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16 Bilag: Kapacitetsberegning 

 

 

 

Beregning af antal grise, der kan aflives i løbet af 8 timer:

De grønne felter udfyldes Resultat vises i de blå felter

Gulvareal af container (m2): Areal pr. gris (m2): Antal grise i container: Tid pr. container (min.): Antal grise aflivet på 8 timer:
30 0,42 71 45 762

Areal pr. gris  kan f.eks. skønnes ud fra arealkravene i "Bekendtgørelse nr. 1729 om beskyttelse af dyr under transport", hvor det anføres at arealkravene er:
Søer (over 250 kg): 0,8 m2 pr. dyr
Grise 100 kg: 0,42 m2 pr. dyr
Grise 25 kg: 0,17 m2 pr. dyr

Tid pr. container kan skønnes ud fra det estimerede tidsforbrug til nedenstående delelementer:
Tidsforbrug (minutter)

Inddrivning af grise og lukning af container: 10
Tilførsel af CO2: 5

Virkningstid af CO2: 20
Aflæsning af døde grise: 5
Kørsel retur til pålæsningssted: 5
Samlet tidsforbrug: 45

Ovenstående beregninger tager ikke højde for pauser m.m.

Tidsforbrug til sikring af, at alle grisene er døde, er ikke medtaget i ovenstående. Tidsforbruget pr. container afhænger bl.a. af hvor meget mandskab der er til rådighed til håndtering af grisene, 
indretning af stald og drivgange, tilførselshastighed af CO2 og afstand fra stald til aflæsningssted. 
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