
Djurvälfärdsprotokoll för nöt och gris vid slakt 

FoU-dagarna 26-27 oktober 2022

Josefine Jerlström, doktorand, SLU



Agenda

 Doktorandprojektet

 Tre pilotstudier
Bakgrund

Resultat och slutsatser

Fortsättning

 Frågor



Ekonomiska effekter av
förbättrad djurvälfärd för
nöt och gris vid slakt



Studie I – ekonomisk

modell för förbättrad

djurvälfärd vid slakt av gris

och nöt

Studie II – ekonomiska

effekter av förekomsten

av lungsjukdomar

detekterade vid slakt

Studie III –

observationsstudie: 

processflöde, djurvälfärd, 

ekonomi vid slakt

Studie IV – simulering av 

ekonomiska effekter av 

förbättrad djurvälfärd vid 

slakt



Djurvälfärdsprotokoll för nöt och 

gris vid slakt 
Pilotstudier



Nilsen et al. 2011, Goumon et al. 2013, Grandin 2003



Probst et al. 2012, 2013, Warner et al. 2007, Aleweldt, 2007,
Grandin, 1995, Wigham et al. 2018, Breuer et al. 2000; Coleman et al. 2012
Hultgren et al 2014, Blokhuis et al 2003.



Grandin 1995, Gallo & Huertas 2015, Wigham et al 2018, 

Lusk 2011, Lagerkvist & Hesss, 2011, Leonardsson et al 

2011



Tre pilotstudier

Studie I – att utveckla 

djurvälfärdsprotokoll för att mäta 

djurvälfärd under drivning och 

bedövning vid slakt av grisar och 

nötkreatur

Studie II –att utveckla och utvärdera 

protokoll för djurvälfärd av nötkreatur i 

samband med slakt och kartlägga 

variation i djurvälfärdsindikatorer inom 

och mellan olika produktionssystem, 

med fokus på KRAV-certifierade och 

konventionella produktionssystem för 

nötkreatur.

Studie III – att utveckla protokoll 

baserade på djurvälfärdsindikatorer 

för att undersöka hur olika 

produktionssystem påverkar grisarnas 

välfärd i samband med lastning, 

transport, avlastning och inhysning på 

slakteriet samt utvärdera protokollens 

användbarhet



Studie I – på slakteriet

Lastning på gården Avlastning på slakteriet

Uppstallning på slakterietDrivgång till bedövning

Transport

Bedövning och avblodning

Data från 191 grisar and 69 nöt

Observerat i grupper om 2-3 nöt/grupp

2-3 personer som obsade

Djurbeteende, människa-djur interaktion, bedövningskvalitet

Johanna,

veterinärstudent



Studie II – från gård till slakt, nöt

Transport

Elin, 

husdjursagronom

Konventionell köttproduktion: 12 tjurar och stutar

KRAV mjölkgård: 3 kor

KRAV köttproduktion: 14 kor

2 personer som obsade

Djurbeteende, människa-djur interaktion

Intervjuer: lantbrukare, transportör och slakteripersonal

Lastning på gården Avlastning på slakteriet

Uppstallning på slakteriet
Drivgång till bedövning

Bedövning och avblodning



Studie III – från gård till slakt, gris

Transport

Julia, 

husdjursagronom

Konventionell grisgård: 72 

KRAV grisgård: 15 grisar

2 personer som obsade

Djurbeteende, människa-djur interaktion

Intervjuer: lantbrukare, transportör och slakteripersonal

Lastning på gården Avlastning på slakteriet

Uppstallning på slakteriet
Drivgång till bedövning

Bedövning och avblodning



Show some of the protocols

Stun quality cattle 



Studie I – resultat gris

Slides: Johanna Mollbrink



Studie I – resultat nöt

Slides: Johanna Mollbrink



Studie II – resultat

Människa-djur interaktion drivning från stallbox till skjutbox
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Studie II – resultat
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Studie III – resultat

Beteenden vid lastning på gården

Slides: Julia Carlsson
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Studie III – resultat



Explorative behaviour Standing behaviour 

Aggressive behaviour Aggressive behaviour

Sawdust (overnight) No sawdust

Mixed Mixed 

More observed pigs Longer observation time

Studie III – resultat

Skillnader i beteende under uppstallningen på slakteri



Slutsatser

 Definitionerna av de inkluderade beteendena och observationerna behöver vara tydligare

 Mindre antal beteenden för att göra ett användarvänligt protokoll

 Observatörens position är viktig – men svår

Fortsättningen

 Ligga till grund för utvecklingen av ett djurvälfärdsprotokoll vid slakt 

 Viktigt att branschen är med och lämnar synpunkter på ett sådant protokoll 



Sök på ”ekonomiska effekter av förbättrad djurvälfärd + SLU”
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