Av Elisiv Tolo, spesialveterinær – bedøving og avliving, Animalia

Vurderinger rundt bedøving av gris på slakterier
Valg av bedøvingsmetode brukt i kommersielle slakterier støtter seg på dagens kunnskap om fordeler
og ulemper ved de ulike metodene. I samfunnsdebatten kommer det jevnlig sterk kritikk mot bruk av
CO2-bedøving av gris på grunn av grisens reaksjoner før den mister bevisstheten.
I Norge har et flertall på Stortinget (Innst. 130 S (2021-2022), jf. Dokument 8:25 S (2021-2022))
bedt Regjeringen om å styrke velferden for produksjonsdyr på flere områder og å framskynde
arbeidet med en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Stortinget har som mål å innføre bedre
metoder for avliving på slakteri, og på sikt et forbud mot bruk av CO2-bedøving.
Denne artikkelen er skrevet for å gi bedre forståelse av utfordringer ved ulike bedøvingsmetoder,
samt gi innblikk i forskning på alternativer til CO2-bedøving. Norsk kjøttbransje er avhengig av tillit og
må legge til grunn at beste praksis på dyrevelferdsområdet skal brukes til enhver tid.

Bakgrunn
I dag bedøves gris enten med elektrisk strøm eller med høye konsentrasjoner av karbondioksid (CO2).
CO2-bedøving brukes på mer enn 90 % av grisene i Norden og er den vanligste metoden i mange
europeiske land. For norsk kjøttbransje var innfasingen av gruppevis gassbedøving rundt
årtusenskiftet et viktig tiltak for bedre dyrevelferd ved slakting og samlet sett en betydelig
investering.
CO2 gir ikke øyeblikkelig tap av bevissthet, er ubehagelig å puste inn, grisene puster anstrengt og
mange får heftige kramper. Så langt kan ingen si nøyaktig når grisene mister bevisstheten, men flere
undersøkelser tilsier at det er snakk om 13-33 sekunder ved gasskonsentrasjoner over 90 % (Erhardt
et al, 1989, Martoft et al, 2002, Verhoeven et al, 2015, anon 2020). Kramper kan være viljestyrte
forsøk på å holde seg oppreist, eller skyldes panikk, men det er også ubevisste kramper som i tråd
med klassisk narkoselære kan forventes i eksitasjonsfasen, som vist i figur 1.

Fig.1 Klassisk narkoselære deler gassanestesi i fire faser (Muir, 2007).
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Forskere har kommet til ulike resultater når de det gjelder varighet og grad av ubehag etter at
grisene eksponeres for CO2. Dårlig utforming og styring av anlegg påvirker tid til tap av bevissthet, og
det finnes ingen metode som kan si nøyaktig når bevissthet forsvinner.
Motstandere av gassbedøving viser til forskningsresultater som konkluderer med at tid fra grisene
kjenner gassen og til de mister bevisstheten, induksjonsjonsfasen, er 30-60 sekunder og at grisene
kan oppleve åndenød, smerter og heftige kramper før tap av bevissthet.
Argumenter for at man likevel bruker CO2-bedøving er gruppevis håndtering med rolig inndriving
uten bruk av tvang, liten risiko for menneskelige feil, høy sikkerhet for at grisene er bedøvet inntil
døden inntrer, samt at det er enkelt å oppdage dyr som unntaksvis ikke er godt bedøvet.

Kort om bedøving og avliving
Bedøving før avliving er definert som en villet prosess som fører til tap av bevissthet og følesans uten
å påføre smerte, inkludert metoder som fører til øyeblikkelig død. (EF 1099/2009, art.2). Aktuelle
bedøvingsmetoder tillatt brukt før slakting deles i tre grupper: mekaniske og elektriske metoder,
samt metoder basert på endret atmosfære (controlled athmosphere stunning = CAS), ofte omtalt
som gassbedøving. Effekten av metodene kan skyldes fysisk påvirkning av hjernens aktivitet
(mekanisk og elektrisk bedøving), direkte farmakologisk effekt på det sentrale nervesystemet (CO2),
eller oksygenmangel (inerte gasser og kontrollert dekompresjon) (Meyer, 2015). Farmakologiske
stoffer som brukes ved kirurgiske inngrep, inkludert de fleste narkosegasser, kan ikke brukes til dyr
som skal slaktes for matproduksjon pga. medisinrester i kjøttet.
Etter at dyrene er bedøvet, dør de som følge av oksygenmangel:
 Ved CO2-bedøving kan dyrene dø i anlegget, både fordi oksygenet fortrenges og fordi
hjernestammen påvirkes av CO2
 Ved elektrisk bedøving med indusert hjertestans slutter dyrene å puste og kretsløpet stopper
 Blodforsyningen stopper som følge av stikking og avblødning

Optimal bedøving før slakting
Ved vurdering av bedøvingsmetoder, må man se på risiko for ubehag, uro, angst, frykt og smerte
både før og under bedøving og avliving. Stress før bedøving kan påvirke belastningen ved og effekten
av bedøvingen (Hemsworth et al, 2002, Jongmann et al, 2021).
En ideell metode forutsetter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

at dyrene ikke må skilles fra andre dyr
lite håndtering eller bruk av tvang før bedøving, dvs. ikke behov for fiksering
tap av bevissthet uten smerter, frykt eller ubehag
at metoden er effektiv på alle dyr
at det er lett å oppdage dyr som ikke er godt bedøvet
at effekten er tilstrekkelig lang; liten risiko for oppvåkning før eller under avblødning
at dyrene er rolige og kan avbløs korrekt
at det ikke blir reststoffer i kjøttet
at metoden i liten grad påvirker kjøttkvaliteten på andre måter
at operatørenes sikkerhet ivaretas
ingen risiko for menneskelig svikt
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Så langt finnes ingen metode som oppfyller alle disse kravene fullt ut (EFSA, 2004).
Alle kjente bedøvingsmetoder har svakheter. Det er viktig å være klar over svakheten ved den
enkelte metode som brukes, slik at det kan utarbeides prosedyrer som reduserer ulemper ved valgte
metode. Hvilken metode som vil fungere best, avhenger av dyreart og slaktehastighet.

Vurdering av metoder som er i bruk i dag
Presisjon, individuell håndtering og fiksering
Bruk av boltepistol og elektrisk bedøving krever høy presisjon ved treffpunkt for bolt og elektroder
for å sikre effektiv bedøving. Det medfører behov for å skille hvert dyr fra resten av gruppen og noen
grad av fiksering. Fiksering er definert som en måte å begrense dyrets bevegelsesfrihet på. Individuell
håndtering og fiksering kan medføre stress og behov for noe bruk av tvang. Dyrene kommer i nær
kontakt med fremmede mennesker, noe som kan bidra til mer stress.
Ved gassbedøving kan grisene bedøves i små grupper, uten nær kontakt med operatørene.
Effekt
Forutsatt godt utstyr og rett treffpunkt, er bedøving med boltepistol en effektiv metode som gir
øyeblikkelig tap av bevissthet. Men det er krevende å treffe riktig på urolige dyr. Eldre griser har hard
skalle og store bihuler, og de er derfor særlig utfordrende å bedøve med boltepistol. Effekten skyldes
en kraftig hjernerystelse og blødninger ved hjernebasis, mens boltens ødeleggelse av hjernevev
reduserer risiko for oppvåkning. Dyrene faller umiddelbart sammen med en stiv krampe i få
sekunder, etterfulgt av heftige kramper.
Elektrisk bedøving gir øyeblikkelig tap av bevissthet dersom alt gjøres riktig. Men det er liten margin
mellom korrekt bedøving og smertefulle støt, i verste fall uten tap av bevissthet eller oppvåkning før
eller under avblødning. Er dyrene urolige, kan de få støt før elektrodene får godt grep. Dårlig
elektrodeplassering, for lav strømstyrke, og for mye vann brukt til å sikre kontakt mellom elektrode
og hud kan resultere i at grisene blir lammet uten å miste bevisstheten. For kort strømtid gir
kortvarig effekt. For lang strømtid kan kamuflere dårlig effekt. Begge feil medfører risiko for at
grisene kan våkne opp under avblødning. Når det sendes tilstrekkelig strømstyrke gjennom hjernen,
frisettes nevrotransmittere som fører til epileptisk aktivitet; dyrene får først en stiv krampe etterfulgt
av kraftige kramper med sparking og syklebevegelser. Selv om alt utføres riktig, vil dyrene våkne opp
igjen etter ca. 30-70 sekunder. Under bedøvingen er det mulig å påføre hjertestans; det kan redusere
krampene, og risiko for oppvåkning elimineres. Men dårlig elektrodeplassering kan resultere i at
dyrene ikke blir bedøvet, men får hjertestans.
Ved CO2-bedøving går 2-7 griser inn i en gondol, eller heis, som senkes ned i en brønn fylt med 90 %
CO2. Grisene er rolige de første sekundene, deretter sees dyr som løfter hodet, rygger, blir urolige,
puster anstrengt, strever med å holde balansen og setter seg, legger seg eller faller over ende med
kraftige kramper. Rundt 30 sekunder etter eksponering for høye konsentrasjoner ligger alle grisene
normalt rolig, med sporadiske bevegelser. Det er individuell variasjon i reaksjon på gassen, og så
langt har vi ikke metoder som gjør det mulig å si nøyaktig når grisene mister bevisstheten.
Martoft et al (2002) har vist at endringer i hjernen og blodparametre endres gradvis fra
eksponeringen starter. Effekten av CO2 skyldes rask senkning av pH i hjernen, som fører til tap av
bevissthet før oksygennivået er kritisk lavt i hjernecellene. pH i hjernen ligger normalt rundt 7,4.
Martoft et al ((2003) har vist at pH falt fra 7,28 ± 0,14 (middelverdi ± standardavvik) til 7,1 etter 8
sekunders eksponering for 90 % CO2. Etter 24 sekunder lå pH i hjernecellene på 6,75. En pH på 6,8
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tilsvarer dyp anestesi hos hund (Eisele i Martoft 2003). Martoft fant at pH-senkningen i hjernen skjer
minst like raskt som i blod, noe som kan forklares med at blodet har større bufferkapasitet. Nyere
undersøkelser utført ved NMBU bekrefter at pH i blod faller raskt i løpet av de første 15 sekundene
(anon, 2022).
Andre forskere har konkludert med at det kan ta fra 30-60 sekunder før grisene er uten bevissthet
(Rodriguez et al, 2008, Atkinson et al, 2015, Verhoeven, 2016). Flere forsøk er gjort i eldre,
suboptimale feller med manglende kontroll på gasskonsentrasjonen (Holleben, 2017). Lavere
gasskonsentrasjoner gir økt tid til tap av bevissthet. Konklusjonene er delvis basert på EEGundersøkelser, som under slike forhold kan være krevende å tolke fordi signalene fra
hjerneaktiviteten forstyrres av muskelkramper i det relevante tidsintervallet (Verhoeven, 2016).

Figur 2. Skjematisk framstilling av dyrenes atferd relatert til pH i hjernecellene og endringer i EEG under eksponering for CO2konsentrasjoner over 90 %. Et EEG dominert av deltabølger indikerer at dyret er uten bevissthet. Verdier er hentet fra
Martoft et al (2002 & 2003). Grisenes reaksjoner er basert på observasjoner i norske slakterier. Så langt har vi antatt at
bevissthetstap hos majoriteten av grisene inntrer i det graderte feltet, rundt 13-20 sekunder fra grisen puster inn høye
konsentrasjoner. Pilene i figuren indikerer de tre første fasene ved gassnarkose over grafen og beskrivelser av dyrenes atferd
under. Pilene overlapper pga. individuell variasjon og usikkerhet om tid for tap av bevissthet.

Bedøvingskontroll og stikking
Ved bruk av boltpistol er det relativt enkelt for operatøren å vurdere tegn på god effekt. På grunn av
de kraftige krampene som sees hos gris, bør stikking utføres umiddelbart etter skuddet, så dyret er
ikke tilgjengelig for kontroll for andre personer. Stikking er forbundet med en viss HMS-risiko for
operatør.
Etter elektrisk bedøving uten hjertestans er det krevende å skille immobiliserte dyr fra godt
bedøvede dyr. Operatøren må stikke dyret umiddelbart for å sikre at ingen dyr våkner opp igjen
under avblødning, og for å unngå de kloniske krampene som sees ved epileptisk aktivitet. Dyrene er
derfor ikke tilgjengelige for kontroll før etter stikking.
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Ved CO2-bedøving er dyrene rolige når de kommer ut av gassen og lett tilgjengelig for kontroll av
bedøvingseffekt og stikking. Narkosedybde kan reguleres ved å justere oppholdstid i gassen.
EEG har lenge vært vurdert som den beste metoden for å vise om et individ er uten bevissthet. Men
det er krevende å få gode registreringer av endringer i hjerneaktiviteten både ved elektrisk bedøving
og under CO2-bedøving fordi dyrene ved begge metoder får kraftige muskelkramper i det tidsrommet
hvor de antas å miste bevisstheten. Muskelaktiviteten kamuflerer derfor hjerneaktiviteten. Uansett
er måling av elektrisk aktivitet i hjernen ikke et direkte mål på bevissthet, selv om aktiviteten endres
med endret grad av bevissthet. Vi vet at bevisstheten forsvinner før vi ser et flatt EEG, men ikke
akkurat når.
I samarbeid med NMBU-Veterinærhøgskolen har Animalia fått midler fra «Forskningsmidlene for
jordbruk og matindustri» for å bekrefte eller avkrefte tidligere resultater om tid fra CO2-eksponering
til tap av bevissthet. De praktiske delene av prosjektet er gjennomført, og det er etablert en modell
som er godt egnet for å studere grisens ulike fysiologiske reaksjoner ved gassbedøving. NMBU
Veterinærhøgskolen vil publisere resultatene fra forsøket som er gjennomført så snart disse er ferdig
analysert. For næringen er det avgjørende å kunne dokumentere at beste praksis følges, og at
eventuelle beslutninger om endring tas på et vitenskapelig grunnlag.

Forskning på alternativer
I 2020 utgav EFSA AHAW en rapport om velferd for gris ved slakting, hvor eksponering for CO2konsentrasjoner over 80 % vurderes som et alvorlig velferdsproblem (EFSA, 2020). Det anbefales at
eksponering for CO2-konsentrasjoner over 80 % skal erstattes av andre gassblandinger som er mindre
belastende (aversive). EU har bevilget 2 millioner euro til et forskningsprosjekt som skal utvikle bedre
bedøvingsmetoder for gris.
På grunn av de kjente utfordringene med CO2-bedøving, har det i mer enn 30 år vært forsket for å
finne en alternativ gass eller gassblanding. Som nevnt tidligere kan vanlige narkosegasser ikke brukes
til bedøving før slakting fordi det blir reststoffer i kjøttet. I praksis betyr det at man må bruke gasser
som finnes i luft. Gassene må ha en tetthet som gjør at de kan håndteres på en sikker måte, de må gi
tilstrekkelig lang varighet av bevisstløshet slik at dyrene ikke våkner opp igjen, de må virke innen
rimelig tid og det må være god tilgjengelighet. Det er med andre ord et svært avgrenset antall gasser
som er aktuelle.
Så langt har ingen kommet opp med bedre alternativer som bedøver grisene på en sikker og trygg
måte med mindre stress (Steiner et al, 2019). Europeiske forskningsmiljøer som har jobbet med disse
problemstillingene anbefaler å prioritere følgende områder i videre forskning:
 Standardisere bruk av ord og begreper og beskrivelse av dyrs atferdsmønstre ved bedøving
 Identifisere markører eller metoder som kan skille mellom bevissthetstap og oppvåkning
 Korrelere slike markører med fysiologiske parameter og adferd som er enklere å observere under
praktiske forhold
 Validere betydning av dyspnoe (endret/anstrengt pust) ved hypercapnia (høye nivåer av CO2) og
hypoxi (lave nivåer av oksygen)
 Vurdere betydningen av lyssetting for stress og tap av bevissthet
 Utvikle utstyr og optimalisere prosesser for å redusere støy
 Optimalisere gruppesammensetning og håndtering av grisene før og under bedøving
 Vurdere grad av aversjon mot hypoksi ved bruk av inerte gasser
 Evaluere stress i grupper og i systemer med isolasjon fra andre griser
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 Utvikle metoder for bedre elektrisk bedøving uten behov for fiksering
 Vurdere muligheter for bruk av single-pulse ultra-high current (SPUC)
Sindhöj et al (2021) har publisert en oversiktsartikkel over hva som er publisert om alternativer til
CO2-bedøving ved slakting av gris fra 2004 til 2020. De fant totalt 15 studier, hvorav 9 så på
alternativer til CO2, mens 7 så på ulike kombinasjoner av CO2 i lavere konsentrasjoner og andre
gasser. Følgende alternativer er undersøkt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Argon og argon i 10 % luft
Argon kombinert med 30, 40 og 50 % CO2
Helium
Nitrogen kombinert med 15, 20 eller 30 % CO2
N2O (Lystgass) i luft (90/10)
N2O etterfulgt av CO2 i to trinn
Nitrogen (98 %) i skum
Low atmosphere pressure stunning (LAPS)

Forskerne Sindhöj et al viser til har til dels motstridene konklusjoner. Både argon og N2O er vist å gi
mindre aversjon enn CO2 i høye konsentrasjoner, men det tar vesentlig lenger tid til tap av
bevissthet, risiko for oppvåkning under avblødning er større og gassene er vanskeligere å arbeide
med. I tillegg er det utfordringer med uheldig effekt på kjøttkvaliteten. Helium er vist å gi lite
aversjon og god kjøttkvalitet (Machtolf et al, 2013). Det skal være tatt i bruk på et tysk slakteri i 2022
(anon, 2021). En utfordring er knappe ressurser av helium og ønsker om å reservere tilgjengelig gass
for medisinske formål. Derfor har det ikke vært satset på å utvikle anlegg som fungerer i praksis.
Helium er lettere enn luft, og bruk til bedøving forutsetter anlegg hvor grisene kjøres med heis opp i
en kuppel eller lignende.
To-trinns løsninger hvor grisene først bedøves med en mindre aversiv gass før de, i neste trinn, legges
i dypere narkose med CO2, kan være interessante. Men det medfører behov for tekniske løsninger
som håndterer ulike gasser.
For å unngå utfordringene knyttet til håndtering av nitrogen og sikre lave oksygennivåer er
nitrogenskum prøvd ut. Grisene plasseres i et kammer som så fylles med skum med lav
overflatespenning slik at det dannes en gassblære rundt hvert grisehode. Lindahl et al (2020) har vist
at antall fluktforsøk øker når skummet når hodet, men grisene reagerer lite på gassen i skummet. Det
er imidlertid ikke vurdert hvordan skum skal kunne brukes på slakterier, og det er ikke gjort
vurderinger av kjøttkvaliteten. Tidligere undersøkelser har vist at anoksi kan være problematisk
(Tröger et al, 2005).
McKeegan & Martin (2020) har konkludert med at LAPS (Low atmosphere pressure stunning) ikke er
et humant alternativ for gris siden grisene viste tegn på smerter under dekompresjon. Dyr som fikk
smertelindrende midler før dekompresjon reagerte mindre. Ved obduksjon hadde de fleste grisene
sprukne trommehinner, og det var betydelig forekomst av indre blødninger.
Wallgren et al (2021) ved Sveriges lantbruksuniversitet har utgitt en omfattende rapport om
bedøvingsmetoder for gris ved slakt. De konkluderer med at fra et dyrevelferdsperspektiv har alle
tilgjengelige metoder fordeler og ulemper. Betydningen av disse avhenger av slaktehastighet og
andre faktorer. Basert på tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon er det ikke mulig å peke på en
metode som klart bør foretrekkes for gris. Ingen nye metoder er klare for kommersialisering i nær
fremtid fordi det mangler forskning på praktisk bruk og andre relevante aspekter.
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Alternative metoder for storfe testet ut i Australia/NZ
Uttesting av nye metoder på andre arter kan gi nyttig kunnskap for å komme fram til bedre
bedøvingsmetoder også for gris, selv om overføringsverdien er noe uklar.
Robin et al (2014) har publisert en artikkel om bedøving av storfe med en metode kalt SPUC – single
pulsed ultrahigh current. Etter god fiksering, sendes 70A i en enkelt puls gjennom dyrets hjerne, med
en spenning på 5000 V. Metoden er vist å være rimelig sikker, dyrene er uten bevissthet i ca. 4
minutter, men våkner igjen om de ikke blir avblødd. De har ikke epileptisk aktivitet og er enklere å
håndtere. Fikseringsstress antas å være tilsvarende for annen elektrisk bedøving. Sikkerhet for
operatøren uavklart.
Allison Small fra CSIRO har arbeidet med flere alternative bedøvingsmetoder for storfe: Ved
Diathermic Syncope (DTS), induseres kortvarig hypertermi i hjernen (43-50 °C) ved bruk av
elektromagnetisk energi (922 MHz). Så langt vites lite om praktikabilitet og risiko for personell, og
stress forbundet med individuell håndtering og fiksering gjenstår.

Vurdering av risiko ved tilgjengelige metoder
For å sammenligne aktuelle metoder, kan vi analysere risikoen forbundet med hver metode.
Begrepet risiko er definert som produktet av sannsynlighet for at noe (en fare eller risikokilde) skal
skje, og konsekvensen dersom faren inntreffer (EFSA, 2012).
Risiko = sannsynlighet for at noe skal skje x konsekvensen dersom det skjer
Under er et oppsett av en enkel matrise med 3 nivåer, slik Mattilsynet bruker i andre sammenhenger
Konsekvens →
Sannsynlighet ↓
Høy
③
Middels
②
Lav
①

LAV
①
lettere/kortvarig ubehag
3x1=3
2x1=2
1x1=1

MIDDELS
②
Større intensitet / lengre varighet
3x2=6
2x2=4
1x2=2

HØY
③
Høy intensitet / varighet
3x3=9
2x3=6
1x3=3

Når man skal tallfeste konsekvensen dersom en fare inntreffer, dvs. den dyrevelferdsmessige
betydningen av en fare, må to spørsmål besvares:
•
•

grad av ubehag, frykt eller smerter
varighet av ubehaget, frykten eller smerten

Under er risikokilder for de to mest brukte bedøvingsmetodene oppført, sammen med årsaker til at
det går galt og beregnet risiko. Tallfesting av konsekvensen dersom en fare opptrer kan diskuteres,
men er basert på egen erfaring og litteraturhenvisninger.

Elektrisk bedøving
I en rapport fra EFSA (2020) pekes det på fem farer ved elektrisk bedøving; fiksering, dårlig
elektrodeplassering, dårlig kontakt mellom elektroder og dyr, kort eksponeringstid og utilstrekkelige
elektriske parametere. Elektrisk bedøving med hjertestans reduserer eller eliminerer risiko for
oppvåkning, men det er en viss risiko for menneskelig svikt. I tillegg er faktorer av praktisk betydning
oppført.
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Elektrisk bedøving, (bare hode, psykologisk fiksering (små grupper fritt på gulv i lite rom))
Farer/risikokilder

Årsak

Separasjonsstress, tvang

Grisene vil være i gruppe, brukes ofte tvang for å
få dem inn i enkeltdrivgang eller bedøvingsboks
Korrekt plassering av elektrodene forutsetter at
dyrene håndteres enkeltvis og hindres i å bevege
seg
•
Strømstøt pga. glipptak ved elektrodepåsett
•
For lav strøm
Dårlig elektrodeplassering, for lite strøm
Varighet av elbedøving er kort, kritisk å stikke før
kloniske kramper, kontroll før stikking vanskelig
Elektroimmobilisering - dyrene lammet av
strømmen i noen sekunder, sparking kan
forveksles med kramper etter stikking
Kort tid etter at elektrodene tas av opptrer
kramper, som vanskeliggjør stikking
Kort varighet 30-70 s, lang påsittingstid, sen eller
dårlig stikking gir risiko for oppvåkning før eller
under avblødning

Fikseringsstress
Ubehag, smerter før tap
av bevissthet
Ikke bedøvet
Tilgjengelig for kontroll
Mangelfull bedøving ikke
oppdaget
Krevende stikking?
Varighet
Totalscore

Sannsynlighet
for at noe skal
gå galt
1

Kons.
om det
skjer

Risiko

2

2

1

2

2

2

2

4

2
2

3
2

6
4

2

3

6

2

2

4

2

3

6
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Elektrisk bedøving med hjertestans (hode-bryst, psykologisk fiksering)
Farer/risikokilder

Årsak

Separasjonsstress, tvang1

Grisene vil være i gruppe, brukes ofte tvang for å
få dem inn i enkeltdrivgang eller bedøvingsboks
Korrekt plassering av elektrodene forutsetter at
dyrene håndteres enkeltvis og hindres i å bevege
seg
•
Strømstøt pga. glipptak ved elektrodepåsett
•
For lav strøm
Dårlig elektrodeplassering, for lite strøm
Varighet av elbedøving er kort, kritisk å stikke før
kloniske kramper, kontroll før stikking vanskelig
Elektroimmobilisering - dyrene lammet av
strømmen i noen sekunder, sparking kan
forveksles med kramper etter stikking
Kort tid etter at elektrodene tas av opptrer
kramper, som vanskeliggjør stikking
Kort varighet 30-70 s, lang påsittingstid, sen eller
dårlig stikking gir risiko for oppvåkning før eller
under avblødning

Fikseringsstress2
Ubehag, smerter før tap
av bevissthet3
Ikke bedøvet4
Tilgjengelig for kontroll5
Mangelfull bedøving ikke
oppdaget6
Krevende stikking7
Varighet8

Sannsynlighet
for at noe skal
gå galt

Totalscore
1-3 EFSA (2020)
4 Anil & McKinstry (1998), Wenzlawowicz et al, 2017), flere referanser Tolo (2005)
5 Praktisk erfaring
6 Gilbert (1991), Grandin (1994), Tröger (1999)
7 Praktisk erfaring, EFSA (2004)
8 Anil (1991), Cook et al (1995), Briese (1996), (EFSA 2004)

1

Kons.
om det
skjer

Risiko

2

2

1

2

2

2

2

4

2
2

3
2

6
4

2

3

6

1

2

3

1

1

1
28

8

Elektrisk bedøving med hjertestans, (helautomatisk, belte-restrainer, liggende stikking)
Farer/risikokilder

Årsak

Separasjonsstress, tvang

Grisene vil være i gruppe, brukes ofte tvang for å
få dem inn i enkeltdrivgang eller bedøvingsboks
Korrekt plassering av elektrodene forutsetter at
dyrene håndteres enkeltvis og hindres i å bevege
seg
•
Strømstøt pga. glipptak ved elektrodepåsett
•
For lav strøm
Dårlig elektrodeplassering, for lite strøm
Varighet av elbedøving er kort, kritisk å stikke før
kloniske kramper, kontroll før stikking vanskelig
Elektroimmobilisering - dyrene lammet av
strømmen i noen sekunder, sparking kan
forveksles med kramper etter stikking
Kort tid etter at elektrodene tas av opptrer
kramper, som vanskeliggjør stikking
Kort varighet 30-70 s, lang påsittingstid, sen eller
dårlig stikking gir risiko for oppvåkning før eller
under avblødning

Fikseringsstress
Ubehag, smerter før tap
av bevissthet
Ikke bedøvet
Tilgjengelig for kontroll
Mangelfull bedøving ikke
oppdaget
Krevende stikking?
Varighet
Totalscore

Sannsynlighet
for at noe skal
gå galt
3

Kons.
om det
skjer

Risiko

2

6

2

2

4

1

2

2

2
2

3
2

6
4

2

3

6

1

1

1

1

1

1
30

CO2-bedøving
Farer/risikokilder

Årsak/forklaring

Separasjonsstress, tvang
Fikseringsstress
Ubehag, smerter før tap av
bevissthet
Ikke bedøvet

Gruppevis bedøving
Ikke behov for fiksering
Sviende følelse på slimhinner, åndenød, kan
stimulere angstsentre i hjernen
Det antas at over 70 % av grisene dør i
gassen, men individuell variasjon medfører
at griser unntaksvis kan våkne opp
Rolige dyr ved utkast, tilgjengelighet
avhenger av design på linje
Bevegelser og pusting relativt lett å se, fordi
grisene normalt henger helt stille
Rolige griser ved utkast
Forutsatt at eksponeringstid og
gasskonsentrasjon tilpasset stikketid

Tilgjengelig for kontroll
Mangelfull bedøving ikke
oppdaget
Krevende stikking?
Varighet
Totalscore

Sannsynlighet
1
1
3

Kons.
om det
skjer

Risiko

2
1
3

2
1
9

1

3

3

1

1

1

1

3

3

1
1

1
3

1
3
23

Oppsummering
Det er viktig å presisere at bedøvingsmetoder må fungere i praksis – ikke bare i et forsøksoppsett.
Effekt på sluttproduktene bør i noen grad tas med i betraktning. Basert på gjennomgangen over,
kommer CO2-bedøving fortsatt bedre ut enn elektrisk bedøving. Alle grisene opplever ubehag, mange
har kraftige reaksjoner i noen sekunder, men bedøvingssikkerheten er høy og risiko for menneskelig
svikt lav. Elektrisk bedøving er i beste fall øyeblikkelig, men risiko for at individer får smertefulle støt,
ikke blir bedøvet eller våkner opp før eller under avblødning er betydelig. Det er også vanskelig å
oppdage dyr som ikke er bedøvet.
Det finnes så langt ingen alternative gasser som kan erstatte CO2 under praktiske forhold for
bedøving av gris før slakting. Forskning er nødvendig, men forutsetter gode ideer eller hypoteser som
9

må baseres på en realistisk forventning om at det skal gi bedre forhold for dyrene. Et forbud mot
CO2-bedøving før bedre alternativer er på plass er lite hensiktsmessig.
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