En korrekt aflivning af svin indebærer bedøvelse med boltpistol efterfulgt
af afblødning
Hvis grisen kræver behandling, og den ikke kan klare sig i konkurrencen blandt stifæller,
skal den flyttes til en sygesti.

Bedøvelse med boltpistol
Hvis mere end én person deltager i aflivning af dyret, skal
arbejdsfordelingen være aftalt mellem jer, inden I går i gang
• Dyret skal fastholdes for at sikre en effektiv og
korrekt aflivning
• Boltpistolen placeres korrekt på dyrets pande
• Skyd grisen, når den står helt stille
• Benytter du én hånd til at affyre boltpistolen, må den frie
hånd ikke være i nærheden af pistolen.

Aflivning ved afblødning
•
•
•
•

Umiddelbart efter at dyret er skudt, overskæres mindst én
af de to halspulsårer
Benyt en skarp kniv
Lad din dyrlæge instruere dig i hvor og hvordan snittet skal
lægges (enten på langs eller på tværs af halsen)
Når både hornhinderefleks og åndedræt eller hjerteslag
er ophørt, er døden indtrådt. Bed din dyrlæge vise dig,
hvordan du sikrer dig det.

Bedøvelse af mindre svin, slagtesvin og polte
Valg af pistol og patron
• 6 mm Cash Special med 6 mm lilla patron
• 9 mm Blitz pistol med 9 mm grøn eller gul patron.
Korrekt placering
• Placér boltpistolen i hovedets midtlinie, ca. 2-3 		
cm over øjenhøjde.

Bedøvelse af søer og orner
Valg af pistol og patron til unge søer eller orner
• Blitz pistol med rød patron
• Cash Magnum med 6 mm røde patroner.
Valg af pistol og patron til ældre søer og orner
• Cash Magnum med 6 mm røde patroner
Korrekt placering
• Placér boltpistolen ca. 5 cm over øjenhøjde og 		
ca. 1-1½ cm til siden for midtlinien.

Øvrige materialer: læs mere om korrekt aflivning på www.infosvin.dk

Denne folie findes på dansk, engelsk og russisk på www.infosvin.dk
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Aflivning ved korrekt brug af boltpistol og afblødning

