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Checklista vid avlivning med koldioxid

Förberedelser i god tid innan avlivning:
Beställ containrar för kadavertransport till malningsanläggning, förbränning
eller biogasanläggning, kontakta Svensk Lantbrukstjänst, se listan längst bak
i broschyren.
Beställ gas genom AGA kundservice på telefon 019-27 61 27.
Faxa vägbeskrivning till AGA:s distributionscentralen i Stenungsund, 
faxnummerr 0303-699 25.
Meddela länsstyrelsen senast 1 vecka i förväg om att avlivning med 
koldioxid av höns kommer att ske.
Boka tid med den veterinär som ska närvara och övervaka avlivningen.
Beräkna i samråd med veterinären en ungefärlig gasvolym. Koncentrationen
av koldioxid ska vara ca 80 % i lokalen. 

Mängd gas beräknas enligt följande formel:
lokalens längd (m) x bredd (m) x takhöjd (m) x 1,8 (densitet) x 0,8 
(koncentration) = antal kilo koldioxid 

Avrunda uppåt för att hålla god marginal. Det går åt mer gas till stallar med
frigående höns i flervåningssystem och burhönshållning, då gasen är tung
och det är svårare att få upp koncentrationen av gas ända upp i taket. Formeln
ovan ska dock tillämpas för alla inhysningssystem.
Kravet för att AGA ska kunna utföra leverans är att det finns en godkänd
vägganslutning i hönshuset. Beställ installation från AGA Gas Teknisk ser-
vice. Du måste förbereda installationen genom att ta hål i stallfasaden.
Tänk på framkomligheten så att bilen kan ta sig ända fram till hönsstallet.
Gasbilen har bara 4 meter slang mellan bil och vägganslutning.

Vid nybyggnation av större höns-
och kalkonstallar krävs numera
också en godkänd vägganslutning
för avlivning med koldioxid.
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Förberedelser innan avlivning
• Byggnaden ska tätas, men lämna mindre öppningar i husets övre delar, så

att luft kan tryckas ut av den tunga gasen.
• Ventilationen ska stängas av kort innan gasen är klar att släppas på.
• Djuren får inte träffas direkt av gasstrålen som kommer in i huset under

hårt tryck. Se till att de inte uppehåller sig närmare än 10 meter från
insläppet och vinkla eventuellt röret uppåt från djuren. Stäng av utrymmet
närmast insläppet med nät eller grindar så att fåglarna inte kan uppehålla
sig där.

• Det ska finnas ett inspektionsfönster på byggnadens utsida för att veteri-
när och eventuellt också djurskyddsinspektör ska kunna övervaka avliv-
ningen.

• Gashalten ska kunna mätas på ett säkert sätt, men det krävs inte rutinmäs-
sig mätning.

• Skydda eller töm vattenledningar och skydda annan känslig inredning från
frysrisk – gasen är mycket kall. 

Gasen fylls på och container för uppsamling av döda djur är på plats. 
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Flocken är avlivad. 

Arbetet under och efter avlivning med koldioxid
• Gaskoncentrationen ska uppnå 80 % och sedan hållas över 60 % under 60

minuter.
• Ha respekt för gasen – ha kontroll på alla djur och människor och ha upp-

sikt över äggbod och packrum så att absolut INGEN går in! Koldioxid kan
läcka in även till intilliggande lokaler!

• Sätt igång ventilationen tidigast efter 60 minuter. Öppna då också dörrar
och portar och låt hela lokalen vädras ut.

• Ingen får gå in förrän gasen är borta – återigen: håll alla människor och
husdjur under uppsikt!

• Veterinären ska kontrollera att djuren är döda och skriva en rapport som
skickas in till Jordbruksverket.

• Lasta ut hönsen till containrarna.

Tänk på djurskydd och arbetarskydd
Det är djurägaren som ansvarar för avlivningen. Veterinären är närvarande för att
kontrollera att allt går rätt till. Mängden koldioxid som krävs ska godkännas av
veterinären.

Innan lokalen beträds ska denna ventileras noga för att säkerställa att det inte
finns någon koldioxid kvar. Gå inte in i lokalen förrän du är säker på att lokalen
är tillräckligt ventilerad! Att mäta halten koldioxid i lokalen rekommenderas.
Tänk på att gasen är tung. Det är därför större risk att andas in högre koncentra-
tioner av gasen när man böjer sig ner.




