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Vattenbruk är den snabbast växande

sektorn inom livsmedelsindustrin, där 4-6

miljoner fiskar slaktas årligen i Sverige.

Det är därför viktigt att vi strävar efter

ett starkt djurskydd och optimerar

välfärden för fisk under slakt.

VATTENBRUK DJURVÄLFÄRD

God djurvälfärd är ett djurs subjektiva

upplevelse av en situation, samt ett

synsätt om att djur skall ha ett värdigt liv

med bra levnadsvilkor. För att

upprätthålla detta är det viktigt med

utbildad personal och konkreta riktlinjer

som följs under hela odlingsprocessen.
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Syfte: 

Öka förståelsen kring hur fiskar fungerar

Vägleda till human slakt av fisk i odling

Stärka djurskyddet för fisk under slakt

För vem:

De som arbetar på eller relaterat till fiskodlingar

2. Visuella tecken på medvetande

1. Inga visuella tecken på medvetande
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Medvetslös och

immobiliserad

Endast

immobiliserad

Lyckad bedövning

Vidta åtgärder för

lyckad bedövning

Misslyckad

bedövning

”Visuella tecken på 

medvetande kan bara 

användas för att visa på att 

ett bedövningsförsök 

misslyckats”.

Korrekt slagposition

för manuell klubbning

av regnbåge

”Slaget skall ske där skallen är som 

tunnast, vilken för laxfiskar generellt 

sett är ovanför och strax bakom 

ögonen”

EXEMPEL FRÅN MATERIALET

DISA – djurskydd i

samband med 

slakt och annan

avlivning

http://disa.slu.se/

FISK

Regnbåge och Fjällröding

HanteringBedövning

Elbedövning

Gasbedövning

Mekanisk bedövning

STRUKTUR

Avlivning Nödslakt

”Den idag ända tillförlitliga metod för att verifiera en bedövningsmetod är genom 

att graden av medvetande bedöms med hjälp av mätningar av hjärnaktivtet”.

Vaken

EEG

Medvetslös

2.

“Never, never be afraid to do what's right, especially if the 

well-being of a person or animal is at stake” – Martin Luther King Jr


