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Sammendrag
Dyr med sjukdommer og skader som ikke kan eller skal behandles, skal avlives så fort som mulig
slik at dyret slipper å lide. Dette er lovfestet. Regelverket stiller også krav om bedøvelse før
avliving, samt krav til kompetanse hos den som benytter bedøvings- og avlivingsutstyr.
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AVLIVING AV SAU OG GEIT PÅ GÅRDEN

Dyr med sjukdommer og skader som ikke kan eller skal behandles, skal avlives så fort som mulig slik at
dyret slipper å lide. Dette er lovfestet. Regelverket stiller også krav om bedøvelse før avliving, samt krav
til kompetanse hos den som benytter bedøvings- og avlivingsutstyr.
Avliving er nødvendig når
•
•
•
•

dyra har alvorlige eller smertefulle sjukdommer og skader som ikke kan eller skal behandles
dyra er sterkt avmagrede tross god fôring
dyra ikke er transportdyktige og derfor ikke kan sendes til slakteri
dyra ikke er egnet til mat

Uavhengig av om dyret skal slaktes eller destrueres, skal det først bedøves og deretter avbløs. Bedøving og avliving må gjøres på en
måte som forhindrer unødvendig lidelse hos dyret og ivaretar sikkerheten til dem som utfører oppgaven.
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NÅR SKAL DYR AVLIVES?
Tilstander der dyra ikke skal ﬂyttes, men avlives på stedet
• Beinbrudd eller alvorlig halthet
• Mistanke om brudd eller alvorlig skade på ryggsøyle
• Dyr som har store skader (rovdyrskader, fall, trafikkskader o.l.)

Andre tilstander der dyra skal avlives
• Akutt eller kronisk syke dyr som ikke blir bedre av behandling, inkludert avmagrede dyr som ikke legger på seg tross
god fôring.
I tvilstilfeller bør man rådføre seg med veterinær.

VURDERING AV EGNETHET FOR TRANSPORT TIL SLAKTERI
Dyr som ikke kan transporteres
Dyr som nevnt under punktene om avliving kan heller ikke transporteres til slakteri. Det samme gjelder dyr som
• har feber, som ikke eter, er sløve og uoppmerksomme og ikke følger flokken normalt
• er halte på grunn av smerter i bein eller klauver
• er nærmere fødsel enn to uker før eller ei uke etter (unntak for flytting innenfor gården)
• har større bukbrokk (vom i skinn) med sår
• har hatt jurbetennelse med koldbrann som ikke har tørket inn

Dyr som må vurderes nærmere, men kan transporteres på visse vilkår
Eksempler på dette er dyr som
• har gamle skader
• er i dårlig hold og derfor er dårligere rustet til å tåle transport
• har moderate bukbrokk (vom i skinn) uten sår
• har skadet eller ødelagt jur
Slike dyr skal plasseres i egen binge, slik at dyrebilsjåføren kan vurdere dyra nærmere før pålessing.

Meldeplikt
Når småfe over 18 måneder avlives eller dør skal Mattilsynet varsles for at det skal kunne tas prøver av hjernen. Mattilsynet
skal også varsles når dyr som har vist mistenkelige symptomer fra sentralnervesystemet avlives eller dør, uavhengig av
alder. Denne prøvetakingen er en del av det norske overvåkningsprogrammet for skrapesjuke.

Kadaverhåndtering
Selvdøde dyr eller dyr som avlives på gården skal ikke graves ned. Det er i dag etablert henteordninger for kadaver som
dekker de fleste områder av landet. I påvente av kadaverbilen er det viktig å dekke til kadaveret godt slik at ikke andre dyr
og fugler kommer til, og hindre at det er til sjenanse for folk.
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