
Oversigt over metoder, der er praktisk anvendelige ved producentens aflivning i besætningen af  
slagtekyllinger, høns, ænder, gæs og kalkuner 

 
En udførlig oversigt over tilladte metoder findes i bilag 1 i aflivningsforordningen nr. 1099/2009 

 

Dyrets vægt  Metode  

 
< 3kg  

 
Slag i hovedet*, manuel og mekanisk dislokation af halsen**eller CO2 i høj koncentration*** 
 

 
> 3 kg men > 5 kg 

 
Slag i hovedet*, mekanisk dislokation af halsen** eller CO2 i høj koncentration*** 
 

 
> 5 kg 
 

 
Boltpistol**** efterfulgt af aflivning ved fx afblødning, eller CO2 i høj koncentration*** 

NB. Afhugning af hovedet på dyr, der ikke i forvejen er bedøvet er ikke tilladt. 
 

Krav: Den, der afliver et dyr, skal sikre sig, at det aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt (dyreværnslovens § 13 og aflivningsforordningens 

artikel 3), og have det fornødne kompetenceniveau (aflivningsforordningens artikel 7, stk. 1). Når et dyr skal aflives skal det foregå ved en af de 

metoder, der er angivet i aflivningsforordningens bilag 1.  

Bedøvelse / aflivning: metoderne i forordningens bilag 1 er benævnt ”bedøvelsesmetoder”. Der er således med forordningen introduceret en ny 

terminologi, idet ”bedøvelse” i forordningen er defineret som en metode, der ikke alene medfører, at dyr mister bevidstheden og smerteopfattelsen 

(traditionelt betegnet bedøvelsesmetode), men også som en metode, der medfører, at dyret dør (traditionelt en aflivningsmetode). Det, der tidligere 

blev betegnet som bedøvelse er nu ”simpel bedøvelse”, denne skal derfor efterfølges af en procedure, der medfører dyrets død, f.eks. afblødning. 

* Skal foretages ved et hårdt og præcist slag i hovedet, der forårsager alvorlig ødelæggelse af hjernen. En person må højst aflive 70 dyr dagligt ved 
slag i hovedet.  

** Metoden består i hhv. manuel eller mekanisk strækning og vridning af halsen, som skal sikre, at blodkarrene i halsen er brudt, 
hvorved dyret dør som følge af cerebral iskæmi. En person må højst aflive 70 dyr dagligt ved manuel dislokation af halsen 

*** kan anvendes til fjerkræ undtagen ænder og gæs. Dyrene skal eksponeres for gassen i så lang tid, at de med sikkerhed er døde 
 
**** Der findes boltpistoler, der er beregnet til fjerkræ (se f.eks. http://www.hsa.org.uk/concussion-stunning/use-1)  

http://www.hsa.org.uk/concussion-stunning/use-1

