
                                                                                                                              

 

1 
 

Nationellt centrum för djurvälfärd  
SLU Swedish Centre for Animal Welfare 
Professor Lotta Berg 

 

     YTTRANDE    SLU ID: SLU.scaw.2022.2.6-29 

2022-10-19  

 
 
 
 

Tillägg till yttrandet med underlag för bedömning 
av acceptabel sticktid att anges i slakteriernas 
standardrutiner 

Underlag i frågan om hur många djur som behöver bedömas när det inte handlar om 
den för slakteriet primära bedövningsmetoden utan om reservvapen eller andra typer 
av sekundära metoder 

Frågan om hur många djur som bör bedömas för att utgöra underlag när sticktid 
längre än 60 sekunder för mekanisk bedövning eller gasbedövning som reserv- 
eller andrahandsmetoder har uppkommit. För allmänna resonemang och principer 
hänvisas till ursprungsyttrandet med samma diarienummer.  

Antalet djur beror även vad gäller reserv-/andrahandsmetoder delvis på slakteriets 
storlek.  

Detta tillägg rör bedövningsmetoder som används i andra hand, för specialtyper av 
djur och/eller som reservutrustning. Även för dessa metoder ska 
bedövningskvaliteten och varaktigheten utvärderas, om slakteriet önskar tillämpa 
utökad sticktid även för dessa. Dock är det då rimligt att bedöma dessa metoder i 
mindre omfattning, men det är likväl viktigt att de djurtyper som bedöms är 
representativa för det aktuella slakteriet. Om exempelvis både suggor och galtar 
berörs så bör proportionerna dessa emellan spegla förhållandet vid slakteriets 
förväntade verksamhet. 

För koldioxidbedövning vad gäller sekundärutrustning (t.ex. gasbedövning av 
suggor, när slaktsvin är den huvudsakliga verksamheten, oavsett om suggorna 
bedövas i samma utrustning som slaktsvinen eller i en separat utrustning vilken 
möjligen också kan användas som reservutrustning för slaktsvinen) torde behovet 
ligga på cirka 50 grisar totalt, och då i ungefär samma proportioner vad gäller 
förhållandet suggor/galtar som vid normal slakt vid den aktuella anläggningen.  
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För mekaniska metoder torde det som anges i yttrandet för primärvapnet även 
kunna tillämpas för reservvapen, alltså minst 20 djur per vapen och då minst 10 per 
djurslag och djurkategori. 
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Detta utlåtande har utarbetats av leg veterinär professor Lotta Berg, föreståndare vid 
SCAW.  

 


