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Baggrund Dyrevelfærd er et ofte debatteret emne i offentligheden, og i disse år bli-

ver der større og større fokus på dyrevelfærd, bl.a. i forbindelse med 

håndtering, transport og bedøvelse forud for slagtning. Dette gør det 

mere aktuelt for slagterierne at være fagligt opdaterede og på forkant 

med strømninger inden for dyrevelfærd.  

 

Samtidig stiller myndigheder og detailhandel i ind- og udland løbende 

nye og højere krav til, hvordan grise skal håndteres på slagtedagen. For 

at opretholde den danske branches position som foregangsland på dy-

revelfærdsområdet er der derfor behov for at være på forkant med ud-

viklingen af nye metoder til håndtering, vurdering og dokumentation af 

dyrenes velfærd.  

 

For at kunne servicere og rådgive slagterierne bedst muligt har DMRI 

gennem årene holdt sig løbende opdateret og på forkant med udviklin-

gen inden for dyrevelfærd – såvel nationalt som internationalt – via del-

tagelse i webinarer, seminarer og kongresser samt gennem litteratur. 

Det drejer sig især om områderne: transport af grise, håndtering af grise 

forud for bedøvelse samt selve bedøvelsesprocessen. Derudover bidra-

ger DMRI løbende med notater, artikler, mødeindlæg m.m. for fagligt at 

understøtte slagteriernes initiativer og strategier på dyrevelfærdsområ-

det. 

  

Overordnet projektmål Formålet er at være på forkant med udviklingen inden for dyrevelfærd i 

forbindelse med transport og slagtning af grise, således at DMRI kan 

servicere og rådgive slagterierne bedst muligt samt varetage danske in-

teresser i internationale fora. 

  

Målgruppen Slagteribranchen. 

  

Værdiskabelsen Værdiskabelsen er, at DMRI, med kort varsel, kan ”klæde slagterierne på” 

i forhold til nyeste faglige viden og politisk fokus vedrørende dyrevel-

færd på slagtedagen. 

  

Metodeudvikling Der er indsamlet nyeste viden om dyrevelfærd – såvel nationalt som in-

ternationalt – via deltagelse i seminarer, webinarer og kongresser, litte-

ratursøgninger samt deltagelse i møder med interessenter i ind- og ud-

land. I 2021 er der helt specifikt indsamlet ny viden om dyrevelfærd i 
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forbindelse med håndtering og bedøvelse af grise bl.a. via litteratursøg-

ninger, deltagelse i webinarer om CO2-bedøvelse (Humane Slaughter 

Association), Kommissionens dyrevelfærdskonference ”Animal welfare 

today and tomorrow” og VID’s (Videncenteret for Dyrevelfærd) årlige 

konference, samt deltagelse i flere dialog- og samarbejdsgrupper med 

kødindustrien og øvrige interesseorganisationer. Derudover har DMRI, i 

2021, bidraget til den internationale dialog om CO2-bedøvelse af grise 

på bl.a. UECBV’s (The European Livestock and Meat Trading Union) mø-

der samt skrevet artikler til tyske fagtidsskrifter om bedøvelse af grise. I 

projektperioden har der desuden været deltagelse i anæstesikursus. I 

nedenstående uddybes de nævnte aktiviteter kort: 

 

Litteratursøgninger: Løbende er de nyeste publikationer gennemgået, 

der har relevans for håndtering af grise på slagtedagen. Især de nyeste 

publikationer vedrørende bedøvelse og håndtering, bl.a. har EU referen-

cecentret for dyrevelfærd offentliggjort dossier om håndtering og bedø-

velse af grise. 

 

UECBV-indlæg. Omhandlede bedøvelse af grise kommercielt. Fokus var 

især på CO2-bedøvelse samt mulige alternativer. Baggrunden for delta-

gelse var at klæde UECBV på i forhold til den pågående debat om an-

vendelse af CO2 i Europa. 

 

Deltagelse i koordineringsgruppen vedr. dyrevelfærd (L&F). Deltagelse i 

kvartalsmøder med Landbrug & Fødevarer, hvor der gensidigt oriente-

res om igangværende arbejde og nyt fra EU. 

 

Deltagelse i FVST Dialogforum om transport. Deltagelse i halvårlige mø-

der med Fødevarestyrelsen, hvor styrelsen orienterer om aktiviteter og 

tiltag. Møderne anvendes desuden til at dele idéer samt synspunkter og 

drøfte problemstillinger på området. Deltagerne er blandt andre repræ-

sentanter fra transportbranchen, Danske Svineproducenter, Landbrug 

& Fødevarer, Dyrlægeforeningen, AU, DMRI og dyrebeskyttelsesorgani-

sationer.  

 

Deltagelse i ICoMST, Krakow. Indlæg om brug af teknologi til at overvåge 

dyrevelfærden såvel i besætninger som på slagteri. I dette indlæg blev 

der taget udgangspunkt i, at i produktionssystemer med mange dyr og 

få ansatte kan digital monitorering være med til at sikre dyrene et opti-

malt miljø og dermed god dyrevelfærd. 
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Deltagelse på WAFL. Med poster om dyrevelfærdsvurdering på grise-

slagterier. Posteren fremhævede, at dyrevelfærd og kødkvalitet i høj 

grad hænger sammen, og at man ved en systematisk tilgang kan effekti-

visere og optimere auditering af dyrevelfærd på slagteriet. Det vil resul-

tere i bedre dyrevelfærd, mindre fraskær og mere profit for slagteriet. 

 

 
Praktisk kursus i anæstesi. På dette kursus blev grise anvendt som mo-

deldyr. Formålet med deltagelse var at opnå nyeste teoretiske viden så-

vel som praktiske erfaring med bedøvelse og vurdering af bedøvelsesni-

veauer hos grise. Dette er væsentlig viden, når bedøvelsesmetoder skal 

debatteres og vurderes. 
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Løsning Der blev i projektet udarbejdet følgende dokumenter: 

 

Opdateret notat om bedøvelse af grise. Her 

gennemgås fordele og ulemper ved CO2-be-

døvelse og alternative metoder 

 

Revideret notat CO2 

stunning of pigs and welfare implications 2021.pdf
 

Artikel til Fleischerei. Artiklen er baseret på 

teksten i det opdaterede notat. 

 
Die Fleischeri 

okt2021.pdf
 

 

Artikel til Fleischwirtshaft. Artiklen er baseret 

på teksten i det opdaterede notat.  

 

 

Endnu ikke udgivet 
 

  

Konklusion/diskussion Igen i 2021 var det helt store fokusområde bedøvelse af grise med CO2 

– og mulige alternativer til denne bedøvelsesmetode. Gennem såvel del-

tagelse i diverse fora som gennemgang af nyeste litteratur/publikatio-

ner, så er det stadigvæk DMRI’s overbevisning, at der for øjeblikket ikke 

er brugbare alternativer, der tilgodeser både dyrevelfærd og produkti-

onsflow lige så godt, som CO2-bedøvelse gør. Der er dog forbedringspo-

tentialer i de nuværende systemer/procedurer. 
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