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Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna
råd om avlivning av hundar, katter och vissa
pälsdjur;
beslutade den 12 oktober 2004.
Djurskyddsmyndigheten föreskriver, med stöd av 32 § djurskyddsförordningen
(1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd:
Allmänt
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid avlivning av hundar, katter, minkar,
rävar och chinchillor.
2 § Den som ska utföra avlivningen ska vara väl förtrogen med den aktuella
avlivningsmetoden samt förvissa sig om att djuret är dött innan vidare åtgärder
företas med kroppen.
Hund och katt
3 § Avlivning av hundar och katter ska ske genom en överdos av narkosmedel,
genom skjutning med ett vapen eller genom slag mot huvudet i enlighet med
4-6 §§.
4 § Avlivning med narkosmedel ska utföras av en veterinär eller, under
veterinärt ansvar, av en i metoden särskilt utbildad lekman. Tillförseln av
preparatet ska ske genom intravenös eller intraperitoneal (i buken) injektion.
Den beredning som används får inte innehålla preparat med specifik
muskelrelaxerande (curareliknande) effekt.
Allmänna råd till 4 §
Vävnadsretande preparat bör tillföras intravenöst.
5 § Vid avlivning med skjutvapen får endast vapen tillåtet för jakt samt pistol
av kaliber 7,65 eller grövre användas. Skottet ska avfyras mot bakhuvudet
(nackregionen) på högst tre meters avstånd. Avlivning med pistol får dock
endast ske om vapnets mynning bringas i direkt kontakt med djurets bakhuvud.
Allmänna råd till 5 §
Det lämpligaste vapnet är hagelgevär för jaktbruk med kaliber 20
eller grövre. I andra hand kan kulgevär för jaktbruk användas.
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6 § Avlivning av hundvalpar och kattungar upp till åtta dagars ålder får utföras
genom slag mot huvudet. Slaget ska utföras med sådan precision att det medför
omedelbar medvetslöshet och död.
Allmänna råd till 6 §
Djuret bör inte vara större än att det kan fattas med en hand, varefter
djurets huvud med ett hårt, snärtigt slag slås mot ett fast förankrat, hårt
föremål.
Mink och räv
7 § Minkar och rävar får avlivas med koldioxid, genom överdos av
narkosmedel eller med elektrisk ström. Vid elektrisk avlivning av räv ska den
elektriska strömmen ha en styrka av 0,3 ampere och 110 volt. Vid elektrisk
avlivning av mink ska strömstyrkan vara 40-50 milliampere och 2 000 volt.
Avlivning får också ske med skjutvapen i enlighet med 5 § samt, när det
rör sig om enstaka minkar, genom ett välriktat slag mot minkens nacke. Valpar
upp till åtta dagars ålder får avlivas enligt 6 §.
Allmänna råd till 7 §
När avlivning sker med koldioxid bör gasen vara kopplad till en
sluten låda gemensam för flera djur samtidigt. Gasen kan också vara
kopplad till en rotor (s.k. avlivningstrumma) för individuell hantering av
djuren.
Vid elektrisk avlivning av mink bör nackbrytning ske.
Chinchilla
8 § Chinchilla får avlivas genom skjutning med ett vapen, med elektrisk ström,
med koldioxid, med kolmonoxid eller genom överdos av narkosmedel i
enlighet med vad som anges i 9-15 §§.
Mekanisk avlivning
9 § Vid avlivning med skjutvapen ska skjutvapnets laddning respektive
ammunition anpassas till djurarten och djurets storlek.
Djuret ska skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt att
djuret omedelbart förlorar medvetandet. Medvetandet får inte återkomma.
Om bultpistol används ska djuret avblodas omedelbart efter det att det har
skjutits.
Avlivning med elektrisk ström
10 § Avlivning med elektrisk ström ska ske på ett sådant sätt att djuret
omedelbart förlorar medvetandet och att hjärtat stannar.
Avlivningsutrustningen ska vara försedd med utrustning som för
operatören tydligt anger att strömkretsen är sluten samt en mätare som visar
strömstyrkan i den slutna kretsen. Mätaren ska vara väl synlig för operatören.
Elektroderna ska vara väl underhållna och rena.
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Avlivning med gas
11 § Utrymmet där djuren exponeras för gasen ska vara konstruerat så att
djuren inte skadas. Inspektion av djuren ska kunna ske under avlivningen.
12 § Avlivning med gas ska ske på ett sådant sätt att alla djur snabbt blir
medvetslösa och därefter avlider.
Djuren ska stanna i utrymmet till dess de avlidit.
13 § Vid avlivning med kolmonoxid ska djuren föras in i ett utrymme där
kolmonoxidhalten är minst 6 volymprocent. Instrument för avläsning av
gashalten ska finnas.
14 § Vid avlivning med koldioxid ska djuren föras in i ett utrymme där
koldioxidhalten är minst 70 volymprocent. Instrument för avläsning av
gashalten ska finnas.
Avlivning med narkosmedel
15 § Avlivning genom en överdos av narkosmedel får endast utföras av
veterinär.
Övriga bestämmelser
16 § Om det finns särskilda skäl kan Djurskyddsmyndigheten medge undantag
från dessa föreskrifter.
------------------------Ikraftträdandebestämmelser
Denna författning träder i kraft den 1 december 2004 då Lantbruksstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (LSFS 1990:14) om avlivning av hundar, katter
och vissa pälsdjur ska upphöra att gälla.

MATZ HAMMARSTRÖM

Anders Gustafsson
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