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Torsdagen 14 december visade SVT bilder från svenska slakterier där grisar 
bedövas genom att föras ned i ett schakt med koldioxid. Bilderna rimmar illa 
med den bild som medborgarna har av svenskt djurskydd som bland annat 
handlar om att djur ska skonas från onödigt obehag och lidande vid slakt. 
Filmer och foton av grisarna under gasning med koldioxid visar skräckslagna 
djur som kämpar för att få luft genom att sträcka trynena uppåt och kippa efter 
andan. Ögonvitorna syns, vilket indikerar rädsla. På bilderna ses grisar som 
kämpar emot, och de försöker ofta resa sig efter att de fallit omkull. Enligt 
forskarna som studerat koldioxidbedövning är de beteenden som grisarna visar 
upp tecken på att grisarnas överlevnadsinstinkt är triggad till max och att de 

kämpar för sina liv.  

Bedövningsmetoden orsakar grisarna upp till en minuts smärta och lidande. 
Koldioxid gör ont att andas in och ger svåra kvävningskänslor, vilket leder till 
att grisarna upplever ångest under sina sista minuter i livet. Det råder ingen 
tvekan om att koldioxidbedövning orsakar stort lidande. EFSA (Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet) rekommenderade redan 2004 att det ta 
fram alternativ till koldioxidbedövning. Ändå är bedövning med koldioxid den 
vanliga metoden på de stora slakterierna. Under 2016 slaktades omkring 2,5 
miljoner grisar i Sverige. Just koldioxid används för att den är billig och för att 
det går snabbare att använda gruppbedövning med gas än individuell bedövning 
med el eller bultpistol. Det är de stora flödena vid de stora slakterierna som lett 
till att koldioxid används. Det är också en fördel att bedöva grisar i grupp, som 
vid gasbedövning, eftersom grisarna är flockdjur. Ur ett djurskyddsperspektiv 
är nackdelarna med just gasen koldioxid både väl kända och mycket allvarliga. 
Det går att ersätta koldioxidbedövningen med bättre bedövningsmetoder, men 
det kräver vilja och att frågan prioriteras. En viktig början skulle vara att införa 
ett slutdatum för när koldioxidbedövningen inte får användas längre. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet: 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att sätta ett slutdatum och fasa ut 
koldioxidbedövning vid slakt av grisar? 

 
 
 
……………………………………… 
 
Jens Holm (V) 


