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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 

BESLUT nr 18/VLA/96 

Datum 11.7.1996 

Dnr  863/00-96 ' 

Ikraftträdelse - och giltighetstid  1.8.1996 - tillsvidare 

Upphävs 
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om krav som djurskyddet ställer på avlivning av 
animalieproduktionsdjur som hör till däggdjuren eller fåglarna (29/VLA/95) 

Stadganden om bemyndigande 
Djurskyddsförordning (396196) 49 § 

Motsvarande EG-rättsakter 
Rådets direktiv 93111 9/EG, EGT N:o L 340, 21.12.1993, s. 21 

Ärende 
DJURSKYDDSKRAVEN VID AVLIVNING AV ANIMALIEPRODUKTIO NSDJUR SOM 
HÖR TILL DÄGGDJUREN ELLER FÅGLARNA  

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 49 § djurskyddsförordningen av den 7 juni 1996 
(396196), beslutat: 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Syfte 

Syftet med detta beslut är att så långt som möjligt skona animalieproduktionsdjur från smärta, plåga 
och lidande vid tidpunkten för avlivning. 

2 § 

Tillämpningsområde 

Beslutet tillämpas vid avlivning av däggdjur och fåglar som hålls för produktion av kött, skinn, päls 
eller andra produkter, dock inte vid slakt. 

3 § 

Utrustning och anläggningar 

All utrustning och alla anläggningar som används vid avlivning av djur skall lämpa sig för ändamålet 
och vara funktionsdugliga. För att utrustningens och anläggningarnas funktionsduglighet skall kunna 



säkerställas skall de besiktigas och underhållas regelbundet. 

Eldriven avlivningsutrustning skall vara försedd med en anordning som avger en ljudsignal eller med 
en klart synlig anordning som anger utrustningens funktionsduglighet. 

4 § 

Användning av utrustning eller anläggning 

När mekanisk eller eldriven avlivningsutrustning används skall djuret placeras så att apparaten kan 
användas enkelt och exakt under en lämplig tidsrymd. 

Elutrustning avsedd för avlivning av djur får inte användas. till att hålla fast eller driva djuren och 
inte heller till att ge dem elstötar före den egentliga avlivningen. 

2 kap. 

Avlivning av pälsdjur  

5 § 

Elström 

Alla pälsdjur får avlivas med elström. 

Elektroderna skall fästas på djuret så att elströmmen passerar genom hjärnan och hjärtat och orsakar 
medvetslöshet och hjärtstillestånd. 

Vid avlivning av rävar och mård hundar skall elektroderna fästas i munnen och ändtarmen. Rävar 
och mårdhundar skall avlivas med i genomsnitt 0,3 ampere elström som hålls påkopplad tills djuret 
har dött, i fråga om rävar dock i minst tre sekunder, och i fråga om mårdhundar i minst 15 sekunder. 

6 § 

Kolmonoxid 

Alla pälsdjur får avlivas med kolmonoxid. 

Avlivningskammaren skall vara utformad och konstruerad så att djuren inte skadas och att de kan 
övervakas vid avlivningen. 

De djur som skall avlivas får föras in i avlivningskammaren först när kolmonoxidkoncentrationen är 
minst en volymprocent. Gaskoncentrationen upprätthålls genom att kolmonoxid kontinuerligt tillförs 
kammaren via en cylinder. 

Må rddjur och chinchillor får även avlivas med kolmonoxid från en bensinmotor som är särskilt 
inställd för detta ändamål. Den gas som används skall vara tillräckligt filtrerad och avkyld och fri 
från irriterande ämnen. 

Djuren skall hållas kvar i avlivningskammaren tills de har dött, dock i minst fyra minuter. 

7 § 

Koldioxid 



Koldioxid f *ar vad gäller pälsdjur användas endast vid avlivning av mårddjur och chinchillor. 

Avlivningskammaren skall vara utformad och konstruerad så att djuren inte skadas och att de kan 
övervakas vid avlivningen. 

De djur som skall avlivas får föras in i avlivningskammaren först när koldioxidkoncentrationen är 
minst 20 volymprocent. Djuren skall hållas kvar i kammaren tills de har dött, dock i minst fyra 
minuter. 

8 § 

Skjutvapen och mekaniska instrument 

Alla pälsdjur får avlivas med skjutvapen eller med ett lämpligt mekaniskt instrument. 

Pälsdjur som hålls i fångenskap eller annars tas om hand av människan skall avlivas genom ett skott 
i hjärnan. Ett djur som inte kan fångas in eller fås att hållas på stället skall avlivas med ett skjutvapen 
på så sätt att djuret dör så snabbt och smärtfritt som möjligt och inte orsakas onödigt lidande. 

Det mekaniska instrument som används vid avlivningen skall ha en bult eller syl som drivs in i 
djurets hjärna och leder till döden. Om ett mekaniskt instrument används skall dessutom avblödning 
utföras för att säkerställa att djuret dör. 

9 §  

Narkosmedel 

En veterinär får avliva ett pälsdjur med lämpligt narkosmedel på sådant sätt och i sådana doser som 
omedelbart leder till att djuret försätts i medvetslöshet och dör. 

3 kap. 

Övriga animalieproduktionsdjur  

10 § 

Avlivning med skjutvapen 

Animalieproduktionsdjur får avlivas med skjutvapen. 

Djur som hålls i fångenskap eller annars tas om hand av människan skall avlivas genom ett skott i 
hjärnan.  

Ett djur sorn inte kan fångas in eller fås att hållas på stället skall avlivas med ett skjutvapen pa så sätt 
att djuret dör så snabbt och smärtfritt som möjligt och inte orsakas onödigt lidande. 

11 § 

Halsavskärning 

Halsavskärning får användas endast vid avlivning av fjäderfä. 

12 § 



Elström och koldioxid 

Ett animalieproduktionsdjur får avlivas med elström eller koldioxid endast av särskilda skäl och på 
ett sätt som särskilt godkänns av jord- och skogsbruksministeriet. 

4 kap. 

Dagsgamla kycklingar och embryon i kläckningsavfall 

13 § 

Mekanisk utrustning 

Den mekaniska utrustning som används vid avlivning av dagsgamla kycklingar skall ha en kross,, 
snabbt roterande knivar eller stift som dödar djuret omedelbart. 

I anläggningen får inte placeras flera djur på en gång än den klarar av att avliva effektivt. 

14 § 

Koldioxid 

Dagsgamla kycklingar skall vid avlivning med koldioxid placeras i ett utrymme som tillförs 
koldioxid. 

Kycklingarna skall hållas kvar i utrymmet tills de har dött. Nya kycklingar får inte placeras i 
utrymmet förrän de tidigare kycklingarna har d ött. 

15 § 

Kläckningsavfall 

För avlivning av levande embryon skall alla okläckta ägg behandlas med sådan mekanisk utrustning 
som avses i 13 §. 

5 kap. 

Särskilda bestämmelser 

16 § 

Bekämpning av djursjukdomar 

Avlivningsmetoder enligt detta beslut tillämpas vid avlivning av djur för bekämpning eller 
diagnostisering av djursjukdomar. Om det är nödvändigt för att bekämpa eller diagnostisera 
djursjukdomar, kan en veterinär ge tillstå nd även till någon annan metod för avlivning än de som 
avses i detta beslut. Om den avlivningsmetod som används inte leder till att djuren dör omedelbart, 
skall veterinären besluta om nödvändiga åtgärder för att djuren skall dö så snabbt som möjligt och 
innan de återfår medvetandet. 

17 § 

Ikraftträdande 



Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1996. 

Jord- och skogsbruksminister 
Kalevi Hemilä 

Veterinäröverinspektör 
Pirkko Skutnabb 

[Veterinär lagstiftningen]  


