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Kære Thomas Kloppenburg  
  
Som vi aftale telefonisk i går fremsendes hermed det høringssvar, der skulle have været sendt til jer i 
fredags. Jeg beklager meget forsinkelsen.  
  
Høringssvaret er udarbejdet af Seniorforsker Mette S. Herskin. 
  
Kind regards  

 
  

Karin Hjelholt Jensen 
Senior scientist 
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Høringssvar over Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om halekupering 
og kastration af dyr 

 
 
Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter, at kastration af pattegrise kun må foretages, hvis 
dyret gives længerevarende smertebehandling. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), 
Aarhus Universitet, finder, at det er velbegrundet at fastsætte krav om reduktion af smerter 
ved kastration af pattegríse, da der ikke er tvivl om, at kastration er smertefuld for grise, også 
når de er yngre end 7 dage. Vi skal dog gøre opmærksom på, at smertelindring, der som oftest 
ligestilles med administration af smertestillende medicin, uden nærmere angivelser 
vedrørende procedurer og uden samtidig bedøvelse, kun i begrænset omfang kan forventes at 
reducere grisenes samlede smerteoplevelse. 
 
Dette skyldes en række forhold.  
 
For det første vil det være nødvendigt at sikre, at effekten af smertestillende medicin varer i 
hele smerteperioden. I dag ved man ikke, hvor længe grisene har ondt efter kastration, men 
adfærdsdata tyder på, at smerterne kan vare helt op til fem dage. Der er derfor behov for at 
præcisere, hvad der menes med længerevarende smertebehandling, og for at tilføje en 
minimumsvarighed, der ideelt set er ligeså langvarig som smerterne.  
 
Et andet vigtigt element er tidspunktet for medicineringen i forhold til kastrationstidspunktet. 
I forbindelse med lindring af menneskers smerter ved man, at administration af 
smertestillende medicin har optimal virkning, hvis patienten medicineres allerede inden 
indgrebet – og helst op til 1 time før indgrebet for NSAID-præparater. Der findes ikke viden 
om det optimale tidspunkt for medicinering af smågrise i forbindelse med kastration. Det er 
dog usandsynligt, at der kan opnås optimal effekt ved at indgive præparaterne samtidig med 
selve kastrationen. 
  
For det tredje findes kun få undersøgelser, som har fokuseret på effekt af smertelindring 
efter kastration af smågrise. Eksisterende viden tyder dog på, at NSAID-præparater kan 
lindre nogle af smerterne i timerne efter indgrebet, men at det slet ikke er nok til at tage de 
akutte smerter forbundet med selve indgrebet. Hvis målet er, at dyrene skal holdes 
smertefrie, må administration af smertestillende medicin med de hidtil afprøvede doseringer 
og præparater derfor forventes at være utilstrækkeligt til holde grisene smertefrie. Det vil 
være nødvendigt at supplere med bedøvelse.  
 
 
 


