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Bilag 13:
Aflivning og opbevaring af døde dyr

Lovkrav:
Bek. 583, § 58: Ved injektion af stoffer med dødelig virkning må der kun anvendes stoffer i sådanne doser og
administreret på en sådan måde, at de forårsager øjeblikkelig bevidstløshed efterfulgt af døden.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at anvende kloralhydrat til aflivning af pelsdyr. Muskelafslappende midler må først anvendes,
når dyret er bedøvet.
Bek. 583, § 60: Ved anvendelse af kulilte skal det kammer, hvor dyrene kommer i kontakt med gassen, udformes, konstrueres og vedligeholdes således, at dyrene ikke kommer til skade, og således, at de kan overvåges.
Stk. 2. Dyrene må først lukkes ind i kammeret, når det er blevet tilført ren kulilte til en kuliltekoncentration på mindst 1
volumenprocent.
Stk. 3. Der kan anvendes udstødningsgas fra en motor, der er beregnet til dette formål, til aflivning af medlemmer af
mårfamilien og chinchillaer, hvis dyrene først lukkes ind i kammeret, når kuliltekoncentrationen er nået op på mindst 1
volumenprocent, og når den anvendte gas er:
1) tilstrækkelig afkølet,
2) tilstrækkelig filtreret eller
3) fri for alle irriterende stoffer eller gasser.
Stk. 4. Gassen skal, når den indåndes, først medføre totalbedøvelse og derefter med sikkerhed medføre døden.
Stk. 5. Dyrene skal forblive i kammeret, indtil de er døde.
Stk. 6. Ved anvendelse af udstødningsgas fra en motor, som nævnt i stk. 3, skal udstyret til aflivning afprøves, før aflivningen af hvert hold dyr påbegyndes.
Bek. 583, § 62: Kuldioxid fra en beholder kan anvendes til aflivning af medlemmer af mårfamilien og chinchillaer, hvis:
1) det kammer, hvor dyrene kommer i kontakt med gassen, udformes, konstrueres og vedligeholdes således, at dyrene
ikke kommer til skade, og således at de kan overvåges,
2) dyrene først lukkes ind i kammeret, når luften har nået den størst mulige koncentration af kuldioxid, der er
tilført i ren form,
3) gassen, når den indåndes, først medfører totalbedøvelse og til sidst med sikkerhed døden og
4) dyrene forbliver i kammeret, indtil de er døde.
Lov 269, § 1: Slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af
drægtighedsperioden er forbudt.
Lov 269, § 3: Det i § 1, stk. 1, nævnte aflivningsforbud gælder ikke, hvis
1) aflivningen sker ved intravenøs injektion af en for dyret dødelig dosis af bedøvelsesmiddel (barbiturater),
2) aflivningen sker som led i offentlig sygdomsbekæmpelse, eller
3) aflivningen sker i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af
Dyreforsøgstilsynet.
Stk. 2. Når dyr på grund af sygdom eller tilskadekomst skal aflives straks, kan den i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte fremgangsmåde fraviges i fornødent omfang.
Bek. 558 § 3: Døde produktionsdyr skal opbevares på en opbevaringsfacilitet indtil afhentning, jf. dog stk. 3 og § 4.
Stk. 2. Indtil afhentning skal døde produktionsdyr opbevares på en måde, der sikrer dem mod ådselædende dyr og
under sådanne forhold at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer.
Bek. 558, § 9, stk. 4: I pelsningssæsonen kan tilmelding til afhentning af døde pelsdyr, der opbevares i lukket container,
afvente, indtil containeren er fyldt. Dog skal tilmelding til afhentning ske senest ved pelsningssæsonens afslutning.
Bek. 558, § 9, stk. 5: Uden for pelsningssæsonen kan tilmelding til afhentning af døde pelsdyr, der opbevares i lukket
container på køl eller frost på en opbevaringsplads eller afhentningsplads, afvente, indtil containeren er fyldt. Dog skal
tilmelding til afhentning ske senest 3 måneder efter, at påfyldning af containeren er begyndt.

Branchekode
Injektion af dødelige stoffer skal foretages af
en dyrlæge.
Anvendelse af chloroform eller kloralhydrat til
aflivning af mink er ikke tilladt.
Med hensyn til aflivning af enkelte dyr i løbet af
året anbefales anvendelse af en lille aflivningskasse med kuldioxid (CO2) eller kulilte (CO) konstrueret specifikt til aflivning af enkeltdyr.
Drægtige tæver må som udgangspunkt ikke
aflives de sidste 5 dage af drægtighedsperioden.
Undtagelser herfra fremgår af § 3 i Lov 269
– se ovenfor.
Aflivningskassen
Aflivningskassen skal være konstrueret og vedligeholdt, så der ikke er skarpe kanter eller fremspring, hvorpå dyrene kan komme til skade. Den
skal være funktionsdygtig året rundt, hvis ikke
man på farmen har en specialkonstrueret aflivningskasse beregnet til aflivning af enkeltdyr. Hvis
man afliver mink ved hjælp af kuldioxid (CO2), skal
man derfor altid have en flaske kuldioxid (CO2)
stående på farmen.
Kassen skal være konstrueret med et mindre
inspektionsvindue, så muligheden for overvågning
af dyrene i kassen altid er til stede. Under forudsætning af, at dyrene i kassen ikke viser tegn på
velfærdsmæssige problemer, må inspektionsvinduet gerne overdækkes f.eks. med en klap eller et
klæde, dermed skabes mørke og ro i kassen.
Fremgangsmåde ved brug af aflivningskasse
1. Tilførslen af kulilte (CO) kuldioxid (CO2) startes.
2. Anvendes kulilte fra en motor, skal denne ledes
gennem en vandbeholder eller et kølerør, så
gassen afkøles, og irriterende stoffer filtreres
fra ved hjælp af en mineraluldsmåtte eller
tilsvarende.
3. Aflivningskassen skal være fyldt med gas,
inden mink tilføres kassen. Ved hjælp af en
tændt lighter kan man eventuelt kontrollere,
om ilten i kassen er væk. Hvis lighteren går ud,
må aflivningen startes.
4. Minkene tilføres aflivningskassen enkeltvis, i
takt med at de indfanges.
5. Ved anvendelse af kuldioxid (CO2) og kulilte
(CO) mister minkene bevidstheden efter ganske kort tid (ca. 19 sekunder) og de dør efter

henholdsvis ca. 2,5 og 3,5 minutter. Under aflivningen tilses dyrene via inspektionsvinduet,
hvis atypiske forhold indikerer velfærdsmæssige problemer med aflivningen.
6. Aflivningskassen må først åbnes, når dyrene
er døde.
Opbevaring af døde dyr
I pelsningssæsonen skal selvdøde mink samt
afpelsede kroppe, fedt og fedtholdigt savsmuld
fra pelsning opbevares i en lukket og overdækket
container. Containeren skal lukkes og overdækkes
hver pelsningsdag efter endt tilførsel af nye afpelsede kroppe, fedt og fedtholdigt savsmuld.
Uden for pelsningssæsonen skal en selvdød mink
straks fjernes fra buret. De døde mink skal i denne
periode opbevares i en fryser.
Afhentning af døde dyr
I pelsningssæsonen kan afhentning af døde dyr
vente, til containeren er fuld. Man skal senest
kontakte DAKA eller tilsvarende destruktionsanstalt, når containeren er fuld. Husk desuden, at
afhentning af døde dyr fra pelsning, når pelsningssæsonen er slut skal aftales senest ved sæsonens
afslutning.
Uden for pelsningssæsonen er der mulighed for
periodisk afhentning af døde dyr. Det betyder, at
DAKA eller tilsvarende destruktionsanstalt skal
kontaktes 3 måneder efter, den første døde mink
blev tilført fryseren.
Overvågning og frekvens
Ved anvendelse af kulilte (CO) fra motor kontrolleres aflivningskassens vandbeholder eller kølerør
(afkøling) og mineraluldsmåtte eller tilsvarende
(filtrering af irriterende stoffer) forud for pelsningssæsonen.
Under aflivningen tilses dyrene via inspektionsvinduet, hvis atypiske forhold indikerer velfærdsmæssige problemer med aflivningen.
Registrering og dokumentation
Ingen
Korrigerende handlinger og rådgivning
Hvis der konstateres problemer med aflivningen,
skal processen stoppes øjeblikkeligt. Aflivningen
må først genoptages, når problemet er løst.

