
 

  
INFORMATIONS-
SKRIVELSE 

 
2007-09-18 

 
Dnr 31-9027/07      
 

 
 

  
     Enligt sändlista 

 
 

Angående avlivning av fjäderfä i samband med bekämpning av smittsam 

sjukdom (zoonos eller epizooti) 
 
Syftet med denna skrivelse är att klargöra den policy som Jordbruksverket har vad gäller 
avlivning av fjäderfä i samband med smittbekämpning, det vill säga salmonella eller 
epizootisjukdom.  
 
Metoder för avlivning 

 
Policyn är att vid smittskyddsrelaterade avlivningar av kommersiella hönsflockar (värphöns, 
slaktkyckling, avelshöns) eller kalkonflockar är avlivning med koldioxid i stallet den metod 
som skall användas.  
 
I mindre flockar eller hobbyflockar kan dock även andra metoder övervägas, så som avlivning 
med koldioxid i container eller halsdislokation efter bedövning. Vid avlivning av ankor och 
gäss är dock inte koldioxidavlivning ett förstahandsval.  
 
Bakgrund 

 
Denna policy utarbetades under våren 2006 och har i viss mån redan börjat tillämpas, men 
från och med den 1 november 2007 kommer den att tillämpas mer strikt. Samråd har skett 
med företrädare för fjäderfäbranschen, och i branschens egna policydokument angående 
salmonellaberedskap anges gasning med koldioxid som standardmetod. Vid avlivning av 
fjäderfä i icke-smittskyddsrelaterade situationer, t.ex. av värphöns efter avslutad 
produktionsomgång (i de fall då dessa inte går till slakt) finns idag en utbredd användning av 
koldioxid direkt i stallet. Metoden är väl beprövad och anses idag generellt fungera väl, enligt 
insända rapporter från de veterinärer som övervakar varje avlivning. För närvarande krävs 
dispens i varje enskilt fall, men enligt ett förslag till revidering av slakt- och 
avlivningsföreskrifterna (L22) kommer metoden inom kort att bli allmänt tillåten, med 
specifika villkor.  
 
I samband med större sjukdomsutbrott hos fjäderfä i andra europeiska länder under senare år 
har avlivning med koldioxid (i stallet eller i container) varit den helt dominerande 
avlivningsmetoden, eftersom avlivning med cyanväte ofta inte är tillåten, av djurskydds- eller 
arbetarskyddsskäl. Koldioxid har också varit den metod som främst rekommenderats vid 
samråds- och expertmöten i frågan på EU-nivå. Likaså framhålls koldioxid som en väl 
beprövad och djurskyddsmässigt acceptabel metod i det gemensamma dokument som tagits 
fram av berörda myndigheter i de nordiska länderna (sammanfattad i bilaga 1). 
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Praktiska aspekter 

 
Avlivning med koldioxid kräver inte speciellt certifierad personal, men givetvis är det viktigt 
att följa de rutiner och metodbeskrivningar som finns. Som bilaga till denna skrivelse läggs 
därför dels texten i föreskriftsförslaget gällande icke-smittskyddsrelaterade avlivningar med 
koldioxid i stallet (bilaga 2), och dels en artikel från tidskriften Fjäderfä, där de praktiska 
aspekterna beskrivs mer detaljerat, med både djurägare och veterinärer som målgrupp (bilaga 
3). 
 
Det kan finnas enskilda fall där avlivning av djuren med koldioxid i stallet inte kan 
genomföras, till exempel av praktiska skäl, tidsskäl, geografiska skäl eller specifika 
smittskyddsskäl, men om man då vill använda något alternativ som inte är tillåtet enligt L22 
krävs kontakt med och dispens ifrån Jordbruksverket i varje enskilt fall. 
 
Noteras bör även att ovan nämnda policy gäller just avlivning av höns och kalkoner i stallet i 
samband med smittbekämpning. Vid akuta djurskyddsrelaterade avlivningar, t.ex. i samband 
med transporthaverier, krävs kommunikation Jordbruksverket i varje enskilt fall, eftersom 
förutsättningarna där kan variera kraftigt från fall till fall och helt andra metoder kan behöva 
användas. 
 
 
Denna skrivelse har fastställts av 
 
 
 
 
Lena Hult   Katarina Gielen 
Enhetschef   Enhetschef 
Smittbekämpningsenheten  Lantbruks- och sällskapsdjursenheten, djurskydd 
 
Bilagor: 
 
1) Artikel från Svensk Veterinärtidning 
2) Utdrag ur förslag till reviderad version av L22 
3) Artikel från tidskriften Fjäderfä 
 
Sändlista 

Svensk Fågel 
Svenska Ägg 
Samtliga salmonellakontrollveterinärer 
Samtliga fjäderfäslakterier anslutna till 
Svensk Fågel  
Samtliga länsveterinärer 
KRAV 
SLV 

 
SVA 
SLU, Inst. för husdjurens miljö och hälsa 
Fjäderfäcentrum, Skara 
Åsa Odelros 
Agria 
Anticimex 
AGA 
Yara International 
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