
 
 

 
 
DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
Aarhus Universitet 
Blichers Allé 20 
8830 Tjele 

Tlf .: 8715 6000 
Fax: 8715 6076 
E-mail:  dca@au.dk 
http://dca.au.dk/ 

 

DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
 
Klaus Horsted 
 
Specialkonsulent 
 
Dato 26. juni 2015 

 
 
Direkte tlf. : 87157975 
Mobiltlf .:  
Fax: 8715 6076 
E-mail:  
klaus.horsted@dca.au.dk 
 
Afs.  CVR-nr.:  31119103 
Reference: khr  

Journal 96957 
 
Side 1/1 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Fødevarestyrelsen 
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5 kg 
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Center for Fødevarer og Jordbrug om at udarbejde en vidensyntese vedrørende me-
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Vidensyntese om metoder til aflivning af grise under fem kilo 

Ricarda M. Engberg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Med udgangspunkt i EFSAs udtalelse om bedøvelse og aflivning af produktionsdyr (EFSA, 2004), 

er formålet med den foreliggende vidensyntese at belyse sidenhen fremkommet viden om bedøvelse 

og aflivning af grise med en kropsvægt på under 5 kg. Der gøres rede for den internationale 

tilgængelige litteratur på området, og der beskrives fordele og ulemper ved de enkelte 

aflivningsmetoder både med hensyn til påvirkning af grisen og arbejdssikkerhed for den der udfører 

aflivningen. I løbet af arbejdet med vidensyntesen er der via personlig kontakt til forskerkollegaer 

(Bilag 1) indhentet oplysninger om den nationale lovgivning på området og dens praktiske 

omsætning i andre europæiske lande. Disse oplysninger foreligger fra Tyskland, Finland, Sverige, 

England, Frankrig og Nederlandene. 

 

Metoder til aflivning af grise med en kropsvægt på under 5 kg 

I den gældende forordning (EF) Nr 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på 

aflivningstidspunkt, er der i listen over bedøvelsesmetoder for pattegrise med en vægt på under fem 

kg anført metoden ”Slag i hoved”. Metoden beskrives nærmere som et hårdt og præcist slag i 

hoved, der forårsager alvorlig ødelæggelse af hjernen. Den nøjagtige udførelse af slaget herunder 

hvordan slaget nøjagtig skal placeres, og om slaget skal udføres med en genstand, der rammer 

grisens hoved, er ikke beskrevet nærmere. I danske svinebesætninger aflives smågrise i den 

pågældende vægtklasse ofte ved en metode, hvor grisens hoved og nakke slås hårdt ned i gulvet.  

I litteraturen er der til aflivning af grise unde 5 kg legemsvægt angivet 3 metoder der beskrives som 

acceptable og kan udføres på produktionsstedet af producenten eller af den person der er ansvarlig 

for grisenes pasning (Chevillon et al., 2004, Casey-Trott et al., 2011,Casey-Trott et al., 2013; 

Larson, 2010: Widowski, 2008).  

Metoderne er: 

1. Manuelt påført stumpt hovedtraume (slag i hoved) 

2. Stumpt hovedtraume ved anvendelse af en ikke–penetrerende boltpistol 

3. Anvendelse af kuldioxyd (CO2) i overdosis 
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1. Manuelt påført stumpt hovedtraume (slag i hoved) 

Ved manuelt stumpt hovedtraume forstås der et slag i hoved med en tung genstand eller et slag mod 

en hård og flad overflade med en kraft, der er stor nok til at forårsage irreversible ødelæggelse af 

hjernen (Casey-Trott et al., 2011; Larson, 2010; Wildowsky et al., 2008). Ved gennemgang af 

litteratur er et slag i hoved beskrevet som et slag med en tung genstand, og slaget skal placeres 

præcist centralt på panden (Os frontale) (American Association of Swine Veterinarians and 

National Pork Board, 2009), som vist i Figur 1. Da hjerneskallen hos pattegrise er relativ tynd, vil et 

sådan slag medføre hovedtraume i form af hjernerystelse, fraktur af hjerneskallen og ødelæggelse af 

hjernevæv. 

 

 
Figur 1. Placering af slaget på grisens pande (American Association of Swine Veterinarians and 

National Pork Board, 2009) 

 

Forsøgsresultater fra Chevillon et al. (2004) viser, at et stumpt og irreversibelt traume mod hovedet 

udført manuelt på grise (under 8 kg legemsvægt) med en hammer på 0,5 kg fører til øjeblikkelig 

bevidstløshed (observeret som udvidelse af pupiller, kollaps, ingen vokalisering). Direkte efter 

slaget er grisens kropsmuskulatur anspændt, hvorefter den gradvist afslappes og der forekommer 

kloniske bevægelser (ufrivillige sparke- og paddelbevægelser) (American Association of Swine 

Veterinarians and National Pork Board, 2009). Chevillon et al. (2004) finder at grisens bevægelser 

ophører i løbet af 1,5 minutter ved korrekt udførelse af denne metode. Hjertestop indtræder på 

under 10 minutter. Slaget resulterer i mere eller mindre stærke blødninger fra næse, mund og ører. 

Forfatterne beskriver metoden som ikke æstetisk for den der udfører aflivningen og dem der 

overværer den. Metoden beskrives til gengæld som hurtig og meget effektiv (Chevillon et al., 2004) 

og som human. Med hensyn til arbejdssikkerheden vurderes risikoen for personskader som lav 

(American Association of Swine Veterinarians and National Pork Board, 2009). Uhensigtsmæssige 

arbejdsbevægelser kan muligvis medføre muskelskader hos personen der afliver eller personen kan 

eventuelt slå sig selv. Derfor er en oplæring i denne aflivningsmetode påkrævet (Larson, 2010). 
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I følge Widowsky et al. (2008) kan man påføre et stumpt hovedtraume ved at holde grisen i 

bagbenene og slå toppen af hoved mod noget fladt og fast. I denne undersøgelse mistede grisene 

øjeblikkeligt og irreversibelt bevidstheden, bevægelser af benene ophørte efter ca. 1 minut og efter 

3 minutter indtraf hjertestop. Post mortem blev der fundet blødninger subkutant og subduralt, og i 

langt de fleste tilfælde kraniebrud. Forfatterne anser denne aflivningsmetode som hurtig, effektiv og 

human.  

 

2. Stumpt hovedtraume ved anvendelse af en ikke–penetrerende boltpistol 

Den ikke-penetrerende boltpistol er et forholdsvis nyt instrument der kan anvendes til bedøvelse og 

aflivning af pattegrise (Widowski, 2008; American Association of Swine Veterinarians and 

National Pork Board, 2009; Millman, 2010; Sadler et al., 2014a; Casey-Trott et al., 2013; Casey-

Trott et al., 2014). Instrumentet er karakteriseret ved at bolten er stump og flad eller udformet som 

en svamp. Slaget der fremkommer efter boltens udløsning fører til hjernerystelse og svær 

hjernetraume uden at huden penetreres, hvilket har den fordel at der kun opstår små eller ingen 

blødninger (American Association of Swine Veterinarians and National Pork Board, 2009). 

Bevidstløsheden indtræder øjeblikkeligt og irreversibelt (Sadler et al., 2014a) og grisen reagerer 

herefter, ligesom ved manuelt påført stumpt traume, med ufrivillige kloniske bevægelser (sparke- 

og paddelbevægelser). Anvendelse af ikke-penetrerende boltpistol forudsætter at grisen fikseres og 

pistolen har fast kontakt med grisens hoved (Figur 2) før bolten udløses.  

 

 
Figur 2. Placering af ikke-penetrerende boltpistol på grisens pande (American Association of 

Swine Veterinarians and National Pork Board, 2009) 

 

På grund af den forholdsvis nære kontakt med grisen, er metoden forbundet med en 

sikkerhedsrisiko for personer der udfør aflivningen. Risikoen vurderes dog at være lav (American 

Association of Swine Veterinarians and National Pork Board, 2009). En yderligere forudsætning for 

anvendelse er, at instrumentet vedligeholdes for at garantere driftssikkerhed (Sadler et al., 2014a). 
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Derudover skal personer der foretager aflivning med den ikke-penetrerende boltpistol oplæres i 

aflivningsmetoden. 

Der er udviklet forskellige modeller af boltpistolen som markedsføres i USA. Bolten udløses på 

forskellig vis enten med patroner, komprimeret luft eller med batteri/brændstof (Sadler et al., 

2014a). Effektiviteten af aflivningsmetoden er blevet undersøgt hos nyfødte grise i alderen under 24 

timer med en model der arbejder med komprimeret luft oprindeligt udviklet til bedøvelse af kaniner 

i forbindelse med slagtning (Widowski et al., 2008). I undersøgelsen sammenlignes anvendelse af 

ikke-penetrerende boltpistol med manuelt påført stumpt traume (slag på toppen af hoved mod noget 

fladt og fast) til aflivning af nyfødte grise (indtil 24 timer gamle). Forfatterne finder, at kloniske 

bevægelser og hjertefunktionen ophører hurtigere efter manuelt påført traume. Undersøgelsernes 

resultater kan dog være påvirket af at personerne var vant til at aflive med stumpt hovedtraume. 

Selvom personerne var blevet introduceret til den nye aflivningsmetode, kan brugen af et nyt 

instrument være forbundet med begyndervanskeligheder.  

De forskellige boltpistolmodeller er sidenhen blevet modificeret og undersøgt med henblik på deres 

anvendelse til smågrise i alderen under 3 dage (Casey-Trott et al., 2013) og i vægtintervallet 3-9 kg 

(Casey-Trott et al., 2014). Anvendelse af ikke-penetrerende boldpistol (Zephyr-E) til nyfødte grise 

(Casey-Trott et al. (2013) resulterede i umiddelbar og irreversibel bevidstløshed. I gennemsnit 

ophørte kloniske bevægelser efter 101 sekunder, hjernedød indtrådte efter 229 sekunder og 

hjertestop efter 420 sekunder. Post mortem blev der fundet blødninger samt udbredte og irreversible 

hjerneskader. De samme forfattere fandt den undersøgte model (Zephyr-E) som egnet til aflivning 

af smågrise op til 9 kg legemsvægt (Casey-Trott et al., 2014).  

 

3. Anvendelse af kuldioxid i overdosis 

Inhalation af kuldioxyd (CO2) i overdosis medfører bevidstløshed og død, som sker på grund af 

iltmangel og en nedsættelse af blodets pH. Døden indtræder efter åndedrætsstop. Til aflivning er det 

nødvendigt at grisen udsættes for 80-90 % CO2 i mindst 5 minutter (American Association of Swine 

Veterinarians and National Pork Board, 2009).  

Chevillion et al., (2004) vurderer at metoden er meget effektiv for aflivning af grise under 8 kg 

legemsvægt. Grisene er bevægelsesløse efter 1,5 minutter og hjertestop indtræder på under 6 

minutter. Metodens ulempe er, at bevidstløsheden (vurderet på basis af udvidelse af pupiller og 

kollaps) ikke indtræder umiddelbart. I undersøgelsen reagerede et flertal af grisene med 

vokalisering i de første 30 sekunder efter de var blevet udsat for CO2, hvorfor forfatterne vurderer, 
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at CO2 inhalationen påfører grisene ubehag. Svækkede nyfødte grise har ofte en lav 

respirationsfrekvens og et lavt tidalvolumen (volumen af den mængde luft der trækkes ind og 

presses ud i et åndedrag), hvilket muligvis kan medføre en forlængelse af aflivningsproceduren når 

der anvendes gasinhalation (Sadler et al., 2014b). Sammenlignet med andre undersøgte gasarter var 

dette dog ikke tilfælde når CO2 blev anvendt til aflivning af svækkede nyfødte (Sadler et al., 

2014c).  

Sadler et al., (2014a) beskriver aflivningsproceduren med CO2 i tre faser. I den første fase er grisen 

ved bevidsthed og viser forceret åndedræt i gennemsnitlig 45 sekunder. I denne fase forekommer 

der tit vokalisering og mindre hyppigt forsøg på at flygte. Derefter mister grisen bevidstheden og 

evnen til at stå op efter 74 sekunder (Fase 2). I fase 3 er grisen ikke ved bevidsthed og der 

forekommer kloniske bevægelser og grisen gisper efter vejret i gennemsnitlig op til 78 sekunder. 

Efter ca. 200 sekunder ophører bevægelser, og åndedræt ophører efter 350 sekunder. Hjertestop 

indtræder gennemsnitlig efter 800 sekunder. Sadler et al. (2014a) angiver de nøjagtige dimensioner 

for aflivningsboksen i relation til grisens størrelse og anbefaler kontrol af indtrådt død efter ca. 15 

minutter efter grisen er blevet udsat for gassen. Derudover gør forfatterne opmærksom på, at der 

mangler forskning for at fastlægge den optimale CO2 koncentration, der ikke medfører 

afværgelsesbevægelser hos grisen samtidig med, at eksponeringstiden bliver så kort som muligt. 

Resultater fra Rault et al. (2013) viser, at det er en fordel at bedøve svækkede nyfødte først med en 

blanding af lattergas og ilt (60/30%), før de udsættes for CO2 (90%) og aflives. Selvom proceduren 

på denne måde forlænges væsentligt, undgår man at grisene viser tegn på ubehag.  

Anvendelse af CO2 er forbundet med en moderat sikkerhedsrisiko for den der fortager aflivning, 

herunder at personen ved uheld inhalerer gas eller pådrager sig fysiske skader når vedkommende 

bøjer sig frem eller udfører uhensigtsmæssige løft (Larson, 2010). For at undgå uheld skal personer 

oplæres i anvendelsen af aflivningsbeholderen, beholderen skal have den passende størrelse, 

ventiler og regulering af gastilførsel skal kontrolleres regelmæssig og aflivningen skal foregå et sted 

med god ventilation (Larson, 2010).  
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Tabel 1. Sammenligning af accepterede metoder til aflivning af grise under 5 kg legemsvægt 

ved korrekt udført aflivning1 

 

 Metode 

 Manuelt påført 

stumpt traume 

Ikke penetrerende 

boltpistol 

CO2  

Irreversibel 

bevidstløshed 

Ja, umiddelbart 

efter slaget 

Ja, umiddelbart 

efter boltens udløsning 

Nej, bevidstløshed  

efter ca. 45 sekunder 

Hjertedød 3 minutter2 

<10 minutter3 

7-8 minutter 6 -13 minutter 

Vokalisering Nej Nej Ja 

Blødninger Lokalt fra næse, øre mund Minimalt Nej 

Kloniske 

bevægelser 

Ca. 90 sekunder Ca. 101 sekunder Ca. 135 sekunder 

Fiksering af grisen Ja Ja Nej 

Oplæring Nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 

Vedligeholdelse af 

aflivningsudstyr 

Ikke nødvendigt Nødvendigt Nødvendigt 

Arbejdsrisiko Lav 

Personen slår sig selv eller 

forkerte bevægelser 

Lav 

Personen skader sig selv 

Moderat 

Inhalation af gas 

 
1Modificeret efter American Association of Swine Veterinarians and National Pork Board (2009)  
2Wildowsky et al. (2008), 3Chevillon et al. (2004) 

 

Oplysninger vedrørende lovgivning og praksis på området i andre europæiske lande 

indhentet via personlig kontakt til forskerkollegaer (Bilag 1)  

Tyskland: Tysk lovgivning forlanger at grise under 5 kg bliver bedøvet før aflivning, hvilket kan 

foregå enten ved CO2 inhalation (bedøvelse og aflivning) i minimum 10 minutter, eller ved et slag i 

hoved med et stykke rundt træ eller en hammer, mens grisen er fikseret. Uanset bedøvelsesmetoden 

skal alle grise efterfølgende afblødes, hvorefter de observeres i 5 minutter for at sikre at de er døde. 

Siden 2013 er det eksplicit forbudt at slå grise mod en fast underlag (gulv eller væg) eller skarp 
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kant. Argumentet for forbuddet er, at den nævnte procedure kan medføre nakkebrud så grisen stadig 

lever efter slaget og efterfølgende dør grisene langsomt ved kvælninger eller sult/tørst. I praksis har 

det vist sig at inhalation af CO2 i overdosis er en dårlig løsning for aflivning af nyfødte grise, fordi 

CO2 som aversiv gas giver ubehag, men også fordi nyfødte grise fra naturens hånd har en høj 

tolerance for iltmangel, hvilket medfører en langsom død i aflivningsbeholderen med CO2.  

Et nyt apparatur til bedøvelse og aflivning af grise under 5 kg er for nylig blevet udviklet i Tyskland 

(Marcus Elmerhaus, http://www.animal-welfare-service.de/piglet-case_piglet-box.html). Det drejer 

sig om en mobil vogn, der er udstyret med en anordning til fiksering af grisens hoved, således at 

den kan bedøves med et målrettet slag i hoved. Efter kontrol af øjenrefleks for bevidstløshed 

hænges grisen på en specielt designet anordning hvorefter grisen afblødes.  

Derudover vil den ovenfor beskrevne ikke-penetrerende boltpistol (Cash dispatch) snart blive testet 

i Tyskland som instrument til bedøvelse og aflivning af grise under 5 kg. Anvendelsen af dette 

instrument gør afblødningen af grisen unødvendig, hvilket så vil kræve en ændring i den tyske 

lovgivning.  

Finland: I Finland aflives grise under 5 kg med et slag i hoved i overensstemmelse med den 

gældende forordning (EF) Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på 

aflivningstidspunkt. I praksis sker aflivning af grise under 5 kg ved at holde fast i grisens bagben og 

slå dens hoved hårdt mod gulvet. Indtil videre har der ikke været diskussioner om en eventuel 

stramning af den nationale lovgivning på området.  

Sverige: I Sverige aflives grise i praksis ved at slå baghoved mod et inventarhjørne eller en hård 

kant, eller der anvendes en hammer til at påføre et stumpt hovedtraume. Indtil videre har der ikke 

været diskussioner om en eventuel stramning af den nationale lovgivning på området.  

England: I England aflives grise under 5 kg ved at gribe fat i bagbenene og slå hoved mod et hårdt 

underlag. Indtil videre har der ikke været diskussioner om en eventuel stramning af den nationale 

lovgivning på området.  

Frankrig: I Frankrig findes der ingen officiel anbefaling for fremgangsmåden til aflivning af grise 

under 5 kg. Landmandende er henvist til at agere i overensstemmelse med den gældende forordning 

(EF) Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunkt. 

Nederlandene: Her henvises der ligeledes til den gældende forordning (EF) Nr. 1099/2009. I 

øjeblikket aflives nyfødte grise i praksis med et slag i hoved eller ved at slå grisens hoved mod en 

http://www.animal-welfare-service.de/piglet-case_piglet-box.html
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hård overflade (manuelt påført hovedtraume). Der gennemføres i øjeblikket forsøg vedrørende 

anvendelsen af ikke-penetrerende boltpistol (Zephyr) til bedøvelse og aflivning af grise under 10kg.  

 

Konklusion 

På baggrund af den foreliggende litteratur og de oplysninger der blev indhentet hos forskerkollegaer 

i andre europæiske lande kan det konkluderes, at et stumpt hovedtraume påført manuelt ved et 

målrettet slag i hoved eller med en ikke-penetrerende boltpistol medfører irreversibel bevidstløshed 

og hurtig død, hvilket anses for de vigtigste fordele af denne aflivningsmetode. I Tyskland og 

Holland undersøges der i øjeblikket anvendelsen af en ikke-penetrerende boltpistol til bedøvelse og 

aflivning af grise under 5 kg legemsvægt. Dette instrument sikrer et målrettet slag, da pistolen skal 

have kontakt med grisens pande før bolten udløses. Ud fra en æstetisk synsvinkel kan der som 

yderlig fordel nævnes, at slaget medfører færre blødninger sammenlignet med manuelt påført 

hovedtraume. Under alle omstændigheder er det væsentligt at personen der fortager aflivning 

oplæres i metoden og sikrer sig, at døden er indtrådt ved ophørt hjertefunktion.  
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Bilag 1 Liste over europæiske kontaktpersoner  
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