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Slutrapport for kampagnen 

aflivning af pattegrise 

INDLEDNING  

 

Dyr skal aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Dyreværnsrådet mener, at det er 

dyreværnsmæssigt forsvarligt at aflive pattegrise under 5 kg med et enkelt slag, hvor dyrets hoved 

og nakke slås så hårdt i gulvet, at det får kraniebrud og dermed dør omgående. 

 

Denne metode medfører øjeblikkeligt bevidsthedstab og efterfølgende døden når den udføres 

korrekt. Der er derfor ikke krav om, at der skal foretages en efterfølgende afblødning af 

pattegrisen. 

 

Formålet med kampagnen var at kontrollere og vejlede om: 

 Korrekt aflivning af pattegrise under 5 kg 

KONKLUSION  

 

 Alle besætninger er kontrolleret uden bemærkninger 

 I alle de kontrollerede besætninger anvendes aflivningsmetoden, hvor pattegrisens nakke 

og hoved slås hårdt i gulvet 

 Alle de aflivede pattegrise, som blev undersøgt, havde kraniebrud 

 I 3 besætninger blev selve udførelsen af aflivningen kontrolleret, og aflivningsmetoden blev 

anvendt korrekt 

 

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at kampagnens resultater er tilfredsstillende. Resultaterne 

indikerer således, at pattegrise generelt bliver aflivet korrekt. 
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RESULTATER  

 

31 besætninger blev kontrolleret ved kampagnen. De udpegede besætninger havde på 

tilsynstidspunktet mellem 405 og 1650 søer i besætningen (se tabel 3) 

 

Alle 31 kontroller har været uden bemærkninger (se tabel 1). 

I alle de kontrollerede besætninger blev det oplyst, at pattegrisen under 5 kg blev aflivet med 

metoden, hvor pattegrisens nakke og hoved slås hårdt i gulvet. 

En besætning havde på tilsynstidspunktet ingen døde eller aflivede pattegrise i besætningen. Der 

er derfor blevet undersøgt døde pattegrise fra 30 besætninger under kampagnen.  

I alt er der undersøgt 459 døde pattegrise. Af disse var 128 døde af kraniebrud eller anden alvorlig 

hjerneskade (se tabel 2), og resten var døde af anden årsag. 

Alle de pattegrise, som kunne identificeres af de besætningsansvarlige som værende aflivede, 

havde kraniebrud eller anden alvorlig hjerneskade. 

I 2 besætninger oplyste besætningsansvarlige ved besøgets begyndelse, at der ikke var aflivet 

pattegrise indenfor de seneste døgn. I alle de resterende 28 besætninger blev der fundet døde 

pattegrise med kraniebrud eller anden alvorlig hjerneskade (se tabel 3 og figur 3). 

I 3 besætninger blev der aflivet pattegrise under tilsynet. Aflivningsmetoden blev kontrolleret og 

gav ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

METODE  

 

Kontrolkampagnen blev gennemført i april-juni 2015 i 31 tilfældigt udvalgte sobesætninger fordelt 

over hele landet. Besætningerne var udvalgt blandt besætninger, der var registreret med mere end 

500 søer i CHR-registret.  

 

Kontrolbesøgene  var uanmeldte og er udført af dyrlæger fra Veterinærrejseholdet. 

 

I 30 af besætningerne var der på tilsynstidspunktet pattegrise, der var døde indenfor de seneste 

døgn, og en stikprøve af disse blev undersøgt for at fastslå, om dødsårsagen var kraniebrud eller 

anden alvorlig ødelæggelse af hjernen, eller om de var døde af anden årsag. 

 

Besætningerne er blevet besøgt tilfældigt i forhold til hvornår der har været faringer og i forhold til 

hvornår DAKA har afhentet døde dyr. Det har betydet, at der har været et meget varierende antal 

døde pattegrise at undersøge i besætningerne, i det der typisk er flest døde eller aflivede 

pattegrise i dagene lige efter faring. I de 30 besætninger, hvor der har været døde pattegrise, er 

der således undersøgt fra 3 til 35 døde pattegrise per besætning (se tabel 3). 
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Fødevarestyrelsen har på baggrund af udtalelsen fra Dyreværnsrådet samt oplysninger fra 

professor Henrik Elvang Jensen (KU Sund) vurderet, at en korrekt aflivning udføres ved at slå 

pattegrisens hoved og nakke så hårdt i gulvet, at det medfører kraniebrud eller anden alvorlig 

hjerneskade. 

 

Hvis det var nødvendigt for at fastslå, om dødsårsagen skyldtes kraniebrud eller anden alvorlig 

hjerneskade eller skyldtes en anden årsag, blev pattegrisene obduceret ved tilsynene. 

 

Når den besætningsansvarlige har været i stand til at identificere pattegrise, der er blevet aflivet, 

er disse indgået i stikprøven. 

 

Hvis der under kontrollen er blevet aflivet pattegrise i besætningen, er det blevet kontrolleret, at 

den anvendte metode er i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Pattegrisene er 

efterfølgende blevet obduceret. 

 

Tabeller 

 

 

Antal kontroller  

 

Antal kontroller med 

anmærkninger 

 

Regelefterlevelse 

31 0 

 

100 % 

 
Tabel 1: Opgørelse over kampagnen 

 

 

 

 

 

Antal 

besætninger 

 

 

Antal søer i alt i 

besætningerne 

 

Antal søer i 

farestalden  

 

 

 

Antal pattegrise 

undersøgt 

 

Antal pattegrise 

med kraniebrud 

31 

 

26.577 

 

6.837  459 128 

Tabel 2: Opgørelse over antal dyr i alt 
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Besætning 

 

 

Antal søer i alt 

 

Antal søer i 

farestalden 

 

Antal undersøgte 

døde pattegrise 

 

Antal pattegrise 

med kraniebrud 

 

1 1220 320 20 6 

2 1100 342 16 4 

3 405 95 5 1 

4 700 207 35 5 

5 900 235 20 8 

6 640 120 4 1 

7 1250 275 22 8 

8 1500 340 17 4 

9 650 164 9 0 

10 550 146 19 1 

11 982 324 10 2 

12 630 160 8 3 

13 600 140 11 7 

14 650 160 17 7 

15 710 216 7 4 

16 520 115 12 4 

17 1600 324 13 4 

18 1070 286 20 14 

19 830 190 6 2 

20 670 180 10 4 

21 700 220 18 4 

22 580 156 30 2 

23 650 200 6 1 

24 1100 300 19 4 

25 1650 374 12 5 

26 700 180 22 2 

27 620 154 6 0 

28 1650 450 35 12 

29 500 130 3 1 

30 700 190 27 8 

31 550 144 0 0 
Tabel 3: Opgørelse over antal dyr pr. besætning 

 

 

 

 

 

 

 

 


