Aﬂivning ved afblødning
Når grisen er bedøvet med boltpistol, skal den afblødes så hurtigt som muligt ved at mindst én af de
to halspulsårer overskæres (ﬁgur 4). Benyt en skarp
kniv. Afblødningen skal være hurtig og kraftig. Yderligere må ikke foretages, før grisen er helt afblødt.
Døden er indtrådt, når både hornhindereﬂeks og
åndedræt eller hjerteslag er ophørt. Din dyrlæge
skal vise dig, hvordan du rent praktisk sikrer dig,
at grisen er død.

Udvis forsigtighed
• En boltpistol er et farligt værktøj, som du bør
håndtere med forsigtighed.
• Hvis boltpistolen ikke går tilbage til udgangspositionen efter hvert skud, må den ikke bruges igen.
• Boltpistolen skal altid pege væk fra både dig selv
og fra andre:
- Når grisen bedøves med boltpistol
- Når boltpistolen lades eller aﬂades
- Under rengøring og vedligehold af boltpistolen.

• Affyrer du pistolen med én hånd, må den frie
hånd ikke være i nærheden af boltpistolen.
• Vær opmærksom på, at grisen kan reagere
uventet:
- Når den bliver skudt med boltpistol
- Når den bliver afblødt med kniv

• Stå foran grisen for at undgå, at grisen vælter hen
over den person, der skyder.
• Vent med at skyde til grisen står helt stille.
Undlad hellere at skyde end at skyde et skud
forkert!

Figur 4. Umiddelbart efter at grisen er skudt, skal du
afbløde dyret. Benyt en skarp kniv. Stil dig bag ryggen af
grisen. Overskær mindst én af de to halspulsårer.

• Stil dig bag ryggen af grisen, når du skal afbløde
dyret.
• Rens og rengør boltpistolen efter brug og smør
den efter fabrikantens anvisninger.
• Kun professionelle bør foretage reparationer på
pistolen.
• Affyr aldrig boltpistolen ud i luften, hvis du skal
teste den.
Kilder: Dyreværnsloven nr. 386 af 6. juni 1991
Bekendtgørelse nr. 1037 af 14. december 1994.
3. reviderede udgave af Sådan anvendes boltpistol til svin, marts
2005.
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Aﬂivning ved korrekt brug af
boltpistol og afblødning

Korrekt aﬂivning
For at aﬂive svin korrekt, skal grisen først bedøves
med en boltpistol. Aﬂiv herefter dyret ved at
overskære halspulsårerne. Denne aﬂivningsmetode
kaldes ”afblødning”.
Grisen bliver altså bedøvet ved skydning med boltpistol og aﬂivet ved afblødning!
Du skal få din dyrlæge til at demonstrere, hvordan du bruger boltpistolen korrekt, og hvordan du
afbløder en gris. Personer, der aﬂiver, skal være
instrueret i brugen af boltpistol.
Vær opmærksom på, at typen af boltpistol og boltpistolens placering afhænger af dyrets størrelse og
alder. Sørg for, at der så vidt muligt er god plads i
aﬂivningsområdet.
Fasthold grisen
Ved at placere pistolens munding i god kontakt
med grisens pande, opnår du den bedste sikkerhed
for både dyr og medarbejdere. Grisen må derfor
ikke kunne ﬂytte hovedet. Dyret skal fastholdes, så
boltpistolen har sikker kontakt til det rigtige sted
på panden, så du undgår fejlskud.

Valg af pistol og patron
Skuddets kraft skal passe til grisens størrelse, så
anvend den rigtige pistol med tilhørende patroner.

Bedøvelse af mindre svin, slagtesvin og polte
Figur 2 viser en korrekt placering af boltpistolen.

Til mindre svin, slagtesvin og polte bør du bruge,
enten:
• En 6 mm Cash Special med 6 mm lilla patron
• En 9 mm Blitz pistol med 9 mm grøn eller gul
patron.
Til unge søer eller orner skal du bruge, enten:
• En Blitz pistol med rød patron
• En Cash Magnum med 6 mm rød patron
Til ældre søer og orner kan du med fordel bruge:
• En Cash Magnum med 6 mm rød patron
Skyder du mindre svin med for kraftig en patron, ødelægger du boltpistolen!
Placer pistolen rigtigt
En korrekt placering af boltpistolen på grisens
pande er altafgørende for at bedøve grisen korrekt.
Placer altid boltpistolen vinkelret på panden. Pres
pistolen mod skudstedet, så bolten trænger ind i
hjernen(ﬁgur 1).

Figur 2. For at bedøve mindre svin, slagtesvin og polte,
skal du placere boltpistolen ca. 2-3 cm over øjenhøjde.

Bedøvelse af søer og orner
Hos voksne svin, specielt orner, er der i kraniet en
del knoglevæv i hovedets midtlinie. Hjernen ligger
dybt i kraniet, og i kraniet er der store hulrum. Hvis
boltpistolen er placeret lidt forkert eller har en
fejlagtig retning, kan selv en lang bolt ikke trænge
ind igennem kraniet til hjernen. Figur 3 viser en
korrekt placering.

Undlad hellere at skyde end at skyde et skud
forkert!

Figur 1. En boltpistol er et farligt værktøj, som du skal
omgå med forsigtighed.
Hvis du affyrer boltpistolen med én hånd, må den frie
hånd ikke være i nærheden af boltpistolen.
Vent med at skyde til grisen står helt stille.

Figur 3. For at bedøve søer og orner skal du placere boltpistolen ca. 5 cm over øjenhøjde og ca. 1-1½ cm til siden
for midtlinien.

