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SAMMANFATTNING 

Bedövning eller inte vid rituell slakt är en ständigt aktuell fråga, vars lagstiftning och regler 

skiljer sig mellan olika länder och religiösa grupper. Syftet med denna litteraturstudie är att 

med utgångspunkt från djurets lidande utreda vilken rituell slaktmetod som ger högst 

djurvälfärd; slakt utan bedövning eller slakt med bultbedövning, elektrisk head-only-

bedövning eller post-cut stunning. Tillvägagångssätten skiljer sig mycket mellan och inom de 

olika slaktmetoderna, och innefattar alla eller några av de kritiska punkterna; fixeringen, 

själva bedövningen, snittet samt tiden mellan snitt alternativt bedövning och förlorande av 

medvetandet. Fixering kan orsaka djuret lidande i form av stress eller rädsla, varför en så kort 

fixeringstid som möjligt med djuret i upprätt position är att föredra ur djurvälfärdssynpunkt 

vid såväl bedövad som obedövad slakt. Vid bedövning är det viktigt att utrustningen är i gott 

skick och slaktaren kompetent för att inte utsätta djuret för onödigt lidande. Tvetydiga bevis 

finns kring huruvida snittet är smärtsamt eller inte, liksom hur länge djuret är vid medvetande 

och huruvida det under denna tid kan känna smärta. Författaren drar slutsatsen att djuret ska 

inneha ”benefit of the doubt” och därmed bör antas känna smärta under dessa moment tills 

motsatsen är bevisad. En korrekt utförd bedövning innebär minst lidande för djuret, medan en 

post-cut stunning kan anses vara godtagbar om den genomförs i direkt anslutning till snittet 

och fixeringen är välutformad.  
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SUMMARY 

To stun or not prior to ritual slaughter is a question of continual interest, with differences in 

legislations and religious rules. The aim with this review article is to, from an animal welfare 

point of view, investigate which method of ritual slaughter that enables the highest welfare for 

the animal to be slaughtered; slaughter without stunning, slaughter with prior captive bolt 

stunning, electrical head-only stunning or post-cut stunning. The procedures differ a great 

deal  both between and within the different methods, and contain all or some of the critical 

points restraining, stunning, cutting and the time interval between the cut and loss of 

consciousness. Restraint may cause the animal suffering through stress or fear, wherefore the 

animal should be restrained for the shortest amount of time possible in upright position before 

stunning or cutting. In the moment of stunning it is of outmost importance that the equipment 

used is in good condition and the slaughterer competent to avoid causing the animal any 

unnecessary suffering. There is equivocal evidence whether the cut itself is painful for the 

animal or not, as well as how long the animal remains conscious and if it during that period is 

receptive to pain or not. The author of this paper concludes that the animal should be given 

benefit of the doubt and assumed to experience pain during these procedures until the 

opposite is proven. A well performed stunning implies less suffering to the animal, while 

post-cut stunning may be acceptable when performed immediately after the cut and the animal 

is properly restrained.   
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INLEDNING  

Slakt med eller utan bedövning är en laddad och komplex fråga som är av stort intresse, inte 

minst för de religiösa grupper som har särskilda ritualer i slaktsituationen. Olika länder har 

olika lagstiftning och kultur gällande bedövning, medan de religiösa kraven skiljer sig inom 

och mellan religioner. Det är i första hand islam och judendom som har särskilda ritualer i 

samband med slakt, vars metoder benämns dhabiha respektive shechtica. Religiösa 

undergrupper, även inom samma religion, ställer sig olika till frågan kring bedövad slakt. 

Vissa grupper anser att en eller flera typer av bedövning är enligt reglerna, eller godtar 

bedövning under vissa förutsättningar, medan andra grupper anser att bedövning aldrig är 

tillåtet.  

I Europarådets direktiv 93/119/EG står att läsa att alla djur ska bedövas innan slakt, 

undantaget djur som slaktas rituellt. Ett fåtal medlemsstater har i sin nationella lagstiftning 

helt förbjudit obedövad slakt medan andra tillåter det helt eller under vissa förutsättningar. 

Europeiska Unionen drev åren 2006-2010 projektet DIALREL, med syftet att utreda och föra 

dialog kring religiös slakt. Denna utredning resulterade i ett flertal rapporter, som tillsammans 

med annat material ligger som grund för denna uppsats. 

Ur djurvälfärdsperspektiv är det lidandet ett enskilt djur maximalt åsamkas i slaktsituationen 

som är av intresse. För att djuret ska utsättas för så lite lidande som möjligt är det av stor vikt 

att ta hela processen i beaktande, från eventuell fixering till förlorande av medvetande. I 

denna uppsats står djurets lidande i fokus, där kritiska moment i respektive tillvägagångssätt 

har identifierats och använts som grund för att bedöma detta lidande. Dessa kritiska moment 

är fixering, bedövning, snittläggning samt tiden mellan avblodningens påbörjan och 

irreversibelt förlorande av medvetandet. Vid olika typer av slakt ingår varianter och olika 

uppsättningar av dessa kritiska moment, vilka kommer att studeras och utvärderas närmare. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka huruvida rituell slakt med eller utan 

bedövning medför minst lidande för djuret. En begränsning har gjorts till idisslande djur, samt 

till de bedövningsmetoder som är aktuella i diskussionen kring bedövning i samband med 

rituell slakt av dessa djurslag. 

Frågeställningar 

 Hur skiljer sig tillvägagångssätten åt mellan bedövad och obedövad slakt inom 

shechtica samt dhabiha?  

 Vilka kritiska moment finns vid respektive tillvägagångssätt, och hur mycket lidande 

tillfogar dessa djuret?  
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MATERIAL OCH METODER 

Denna studie är en litteraturstudie baserad på forskningsartiklar, rapporter samt review-

artiklar. Materialet har erhållits genom sökning i databaserna PubMed, Web of Science och 

Primo. De sökord som i huvudsak använts vid sökning i databaser är; (ritual OR religious OR 

shechtica OR dhabiha OR kosher OR halal) AND slaughter AND (stunn* OR councious*) 

AND (livestock OR cattle OR sheep OR goats). Urval av artiklar skedde utefter ämne och 

kvalitetsgranskades därefter. Rapporter från EFSA samt DIALREL har hämtats från 

respektive hemsida, medan rapporter från Djurskyddsmyndigheten har förvärvats från Lotta 

Berg. 

LITTERATURÖVERSIKT 

 

Rituell slakt 

Rituell slakt, som innefattar dhabiha enligt islam samt shechtica enligt judendomen, innebär 

slakt enligt vissa religiösa riter och krav. Gemensamt för dessa två slaktmetoder är att djuret 

måste vara vid liv då avblodningen påbörjas och att avblodningen sker med ett av kniv lagt 

halssnitt. Liksom vid konventionell slakt ska döden orsakas av blodtappningen, och vid rituell 

slakt är det av stor betydelse att blodtappningen sker via halssnittet. Snittet måste läggas 

under uttalande av Guds namn och djuret får inte utsättas för mer lidande än absolut 

nödvändigt. Lagar finns i respektive metod gällande art, hälsotillstånd m.m. För att halssnittet 

ska vara halal respektive kosher krävs att trachea, esophagus, karotisartärerna samt 

jugularvenerna är avskurna (Anil et al, 2010). 

Dhabiha 

Köttprodukter som är tillåtna enligt islams lagar benämns halal. Vid snittläggningen ska 

djuret vara vänt mot Mecka och den muslimske slaktaren yttra orden att djuret slaktas i Allahs 

namn. Djurets huvud ska sträckas framåt-uppåt så att halsen blottas och slaktaren ska därefter 

lägga ett snitt strax under epiglottis från halsens ventrala del. Knivens vassa del ska vara 

minst 12 cm lång. Sågande rörelser med kniven är tillåtet under förutsättning att knivbladets 

kontakt med snittytan inte upphör.  

Bedövning vid dhabiha 

Enligt DIALREL är bedövning något som ska undvikas vid dhabiha, men då en 

standardiserad dhabiha-metod saknas har olika undergrupper inom islam olika åsikter 

gällande bedövning. Det finns grupper som anser bedövning vara haram (ej halal) och de som 

anser att viss bedövning är halal (Anil et al, 2010). De bedövningsmetoder som kan anses 

vara halal är ofta reversibla, såsom elektrisk head-only-bedövning. Vissa grupper accepterar 

även irreversibel bedövning som inte omedelbart leder till hjärtstopp, såsom bultpistol. Även 

bedövning efter snittläggning, så kallad post cut-stunning, kan av vissa grupper anses vara 

halal (Berg, 2007). 
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Shechtica 

Tillåtna köttprodukter enligt judendomen benämns kosher, inom vilket shechtica är själva 

slaktmetoden. Snittet får endast utföras av en shochet, vilket är en judisk slaktare med flerårig 

utbildning inom kosherslakt. Till snittet ska en särskild kniv, en chalef, användas. Chalef ska 

vara rak och minst dubbelt så lång som djurets hals är bred (Zivotofsky, 2010). Bladets skärpa 

kontrolleras av slaktaren före och efter varje djur.  Har bladet fått ett hack under snittet är 

djuret inte längre kosher (Rosen, 2004). Snittet får läggas inom ett förbestämt område på 

halsen, och då oftast mellan C3 och C5.  Sågande rörelser är tillåtet såtillvida att de görs 

snabbt, fortgår utan paus och att chalef hela tiden är synlig. Inget tryck får läggas på kniven, 

varför många shocheter föredrar att ha djuret liggandes på rygg för att på så vis undvika att 

djurets huvud trycker på kniven. Vissa grupper anser att en fixeringsanordning som håller 

uppe djurets huvud möjliggör shechtica i upprättstående position. Vid snittet uttalas en bön 

som påminner om att djuret är oskyldigt och slaktas i Guds namn (Zivotofsky, 2010). 

Bedövning inom shechtica 

Vissa judiska företrädare anser post-cut-stunning, antingen med elektrisk head-only-

bedövning eller icke-penetrerande bult, vara kosher. En okänd andel av dessa grupper kräver 

en viss tid mellan snitt och bedövning. Bedövning innan slakt anses inte vara kosher 

(Zivotofsky, 2010; Berg, 2007). 

 

Lidande och medvetande  

Från myndigheters håll finns ingen fastställd definition på lidande. I en review-artikel 

konstaterar Dawkins (2008) att lidande är en subjektiv upplevelse vid närvaro av negativa 

känslor. Lidande är då djuret upplever smärta, rädsla, stress, frustration, törst, hunger etc., 

såväl ensamt som flera av dessa känslor i kombination. Dawkins betonar att närvaro av 

lidande är svårt att bekräfta eller utesluta med dagens mätmetoder.  

Medvetande definieras som ett vaket tillstånd i vilket hjärnstammen samt vissa kortikala delar 

av hjärnan är aktiva, och i vilket individen kan ta emot information från omvärlden via sina 

sinnen. Detta inkluderar att känna nociceptiv smärta. Det finns olika stadier av medvetande, 

från vakenhet till koma, mellan vilka det är möjligt att pendla nästan ögonblickligen (Zeman, 

2001). För att kunna uppleva lidande måste djuret vara vid medvetande, och av denna 

anledning är medvetandets vara eller icke vara av större intresse än dödsögonblicket gällande 

djurets välfärd vid slakt (EFSA, 2013).  

Bedövning i samband med slakt 

Vid rituell slakt kan bedövning ske före eller efter avblodningens påbörjan. Bedövning efter 

snittet, så kallad post cut-stunning, berörs under avsnittet obedövad slakt. Vid bedövning före 

avblodning innefattas flertalet kritiska moment. I kronologisk ordning är dessa; fixering, 

själva bedövningen och dess varaktighet, samt tiden mellan bedövning och avblodning.  
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Bultpistol 

Bultpistol kan vara penetrerande eller icke-penetrerande, där penetrerande bult är den mest 

använda bedövningsmetoden på vuxna nötkreatur. Vid en korrekt utförd bultning förlorar 

djuret medvetandet ögonblickligen och irreversibelt, vilket leder till omedelbar kollaps 

(Blackmore & Newhook, 1981). Bedövning med bult varken påskyndar eller orsakar 

hjärtstopp då det följs av avblodning genom halssnitt (Zulkifili et al, 2014). Faktorer såsom 

vapen, skottets placering samt djurets art, ras och kön spelar in i huruvida djuret helt förlorar 

medvetandet eller endast hamnar i ett stadium av svagt medvetande (Gregory et al, 2007; 

Grandin, 2002). Gregory konstaterade att 8% av nötkreaturen endast delvis förlorar 

medvetandet vid bedövning med penetrerande bult. Nötkreatur av tyngre raser samt av 

hankön löper högre risk att inte uppnå omedelbar eller fullständig förlust av medvetandet. En 

observationsstudie av 21 amerikanska slakterier visar att kor och tjurar visar tecken på att 

återfå medvetandet i högre utsträckning är kvigor och ungtjurar. En kraftig skalle antas ha en 

betydande roll, liksom underhåll av skjututrustningen (Grandin, 2002). I en 

observationsstudie gjord på 998 nötkreatur på ett svenskt slakteri gjord av Algers et al (2013) 

uppmättes prevalensen av otillräcklig bedövning med penetrerande bult till 12,5%. Även i 

denna studie är otillräcklig bedövning signifikant vanligare hos tjurar än övriga grupper av 

nötkreatur.  

Icke-penetrerande bult används i första hand på mindre idisslare. En jämförande studie visar 

att den strukturella skadan i hjärnvävnaden är likvärdig för penetrerande och icke-

penetrerande bult i 4-5 veckor gamla Merinolamm. I studien var samtliga djur vid liv två 

timmar efter bultning. I 5 av 10 lamm uppstod frakturering av skallen (Finnie et al, 2000), 

vilket tidigare visats kan försämra bedövningskvaliteten (Holleben et al, 2010a). Anguskalvar 

som bedövats med icke-penetrerande bult inom 5 sekunder efter halssnitt visade förändringar 

i EEG som tyder på frånvaro av medvetande under en kort period direkt efter bultning 

(Gibson, 2009a). Sammantaget tyder dessa två studier på att icke-penetrerande bult ger 

omedelbart förlorande av medvetande på mindre idisslare. En studie gjord av Finnie (1995) på 

vuxna nötkreatur bedövade med icke-penetrerande bult resulterade i att samtliga förlorade 

medvetandet omedelbart. Inga iakttagelser kring huruvida djuren visade tecken på att återfå 

medvetandet eller ej genomfördes. Tio av tolv nötkreatur hade skallfrakturer efter bultningen.  

En senare studie, visade att av 1200 vuxna nötkreatur krävdes omedelbar ombultning hos 20-

30% (Moje, 2003; se Holleben et al, 2010a, s. 52). I en rapport från DIALREL (Holleben et 

al, 2010) presenteras flertalet studier som tyder på att icke-penetrerande bult kan leda till 

såväl reversibel som irreversibel bedövning. Av detta drogs slutsatsen att icke-penetrerande 

bult inte är en tillräckligt säker metod för bedövning av vuxna nötkreatur ur 

djurvälfärdssynpunkt, och att i de fall icke-penetrerande bultning används bör avblodning 

påbörjas så snabbt som möjligt efter skottet (EFSA, 2004). 

Beroende på typ av vapen vid bultning krävs olika fixeringsanordningar. Ofta används en 

smal box i vilken nötkreaturet bedövas fritt stående, alternativt med huvudfixering. Vid 

huvudfixering sticker djuret sitt huvud genom en öppning i boxens bortre ände, varefter 

huvudet låses fast med olika typer av metallbyglar. I en studie om 50 nötkreatur förde 14,5% 
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av djuren frivilligt in huvudet i fixeringsöppningen. Samma studie visade en signifikant högre 

nivå av kortisol i blodet hos de nötkreatur som fixerats jämfört med de som inte fixerats vid 

bultningen. Författarna konstaterar dock att fixering möjliggör ett bättre placerat skott, och att 

detta måste tas i beaktande vid beslut om huvudfixering eller ej (Ewbank et al, 1992). I en 

studie gjord på slakterier i Sverige och Norge studerades ca 200 nötkreaturs stressreaktioner 

på tre olika typer av fixeringsanordningar inför bultbedövning; lösstående djur i smal 

bedövningsbox, huvudfixering från sidan, samt huvudfixering med chin-lift.  Andelen djur 

med ingen eller låg stressreaktion i bedövningsboxen var 78%, 76% respektive 70%. Vid 

bedövning visade 13%, 15% respektive 21% tecken på hög stressnivå. Vid bultbedövning på 

lösstående djur var frekvensen med otillräcklig bedövningskvalitet 15% hos samtliga 

nötkreatur, och 42% hos tjurar. I systemen med huvudfixering uppmättes 0,5% otillräckligt 

bedövade, med 0,1% av tjurarna i fixeringsanordningen med chin-lift och 1% av tjurarna i 

systemet utan. Författarna konstaterar även att underhåll, placering samt typ av 

bedövningsvapen spelar stor roll (Atkinson & Algers, 2009) 

Elbedövning 

De två varianter av elektrisk bedövning som utövas på idisslare är head-only samt head-to-

back. Då head-to-back-bedövning leder till omedelbart hjärtstillestånd är denna metod inte 

aktuell i rituell slakt (Berg, 2007) Elektrisk huvudbedövning resulterar i förlorande av 

medvetandet inom en sekund, under liknande omständigheter som vid ett epileptiskt grand 

mal. I de fall ingen avblodning eller annan form av ingrepp genomförs, kommer djuret att 

vakna upp och bli helt återställt (Holleben et al, 2010a). Huruvida den intiala elektriska 

impulsen medför smärta eller inte råder delade meningar kring. Rosen (2004) menar i en 

review-artikel att den massiva sensoriska stimuleringen leder till smärta, men att tecken på 

smärta döljs av den paralys motorneuronen drabbas av. Leach et al. (1980) visade i en studie 

om 20 får att ingen aversion gentemot elektrisk bedövning förekom, då djuren genom klassisk 

betingning förvarnats om stöten. Utrustningens skick, den tid elektroderna är i kontakt med 

djuret samt strömstyrkan är av vikt för att få en fullgod bedövning (Wotton et al, 2000). 

EFSA konstaterar i sin rapport (2004) att elektrisk bedövning inte tillfogar djuret smärta i de 

fall en tillräcklig strömstyrka används, utrustningen är välskött och elektroderna placeras 

korrekt. Då den elektriska strömmen passerar genom hjärnvävnaden sker ett kraftigt fall av 

hjärtfrekvensen, följt av en ökning till strax över den normala. Denna toniska fas varar i ca 10 

sekunder och följs av en klonisk fas, i vilken kramper förekommer.  Observationer tyder på 

att nötkreatur ofta har kraftigare spasmer i den kloniska fasen, vilket innebär en risk för 

slaktaren (von Holleben et al, 2010a). En studie om 92 nötkreatur visar att det dröjer i 

genomsnitt 52 sekunder efter att den toniska fasen inletts fram till att djuret åter visar rytmisk 

andning, vilket anses vara ett tydligt tecken på återfått medvetande (Wotton et al, 2000). 

Enligt DIALREL bekräftar flertalet studier denna tidrymd, där nötkreatur återfått rytmisk 

andning 20-90 sekunder efter den toniska fasens inledande (von Holleben et al, 2010a). En 

studie gjord med EEG på får gav resultatet att medvetandet är frånvarande under 18-42 

sekunder, med synliga tecken på viss medvetandegrad 30-85 sekunder efter att den kloniska 

fasen påbörjats (Blackmore & Newhook, 1981). 
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Det finns flertalet olika varianter av fixering vid elektrisk head-only-bedövning. Vanligast är 

att fixering av huvudet sker med en metallbygel i vilken elektroderna finns, som pressar 

huvudet mot nederdelen av fixeringsanordningens öppning. En annan variant är fixering 

liknande inför bultbedövning, varpå elektroderna manuellt appliceras vid tinningarna. Hos 

mindre idisslare används även manuella tänger på fritt stående djur (von Holleben et al, 

2010a). 

Obedövad slakt 

Inom obedövad slakt skiljer sig tillvägagångssätten beroende på slakteriets utformning, 

slaktarens skicklighet, lagstiftning etc. Fixering är av stor betydelse, för att snittet ska kunna 

uppfylla de religiösa kraven och för slaktarens säkerhet. Fixeringens utformning är av stor 

betydelse för att undvika onödig smärta eller stress hos djuret (Grandin & Regenstein, 1994). 

Kritiska moment inom obedövad slakt är fixering, snittet samt tiden mellan snitt och 

förlorande av medvetandet. 

Fixering 

Att huvudet fixeras i en utsträckt position är att eftersträva, för att blodkärlen ska hållas öppna 

och blodtappningen ska kunna ske med högsta möjliga hastighet och därmed förkorta den tid 

djuret är vid medvetande (von Hollenben et al., 2010a). Fixeringen kan ske i upprätt position 

eller i upp till 180 rotation.  

Fixering i upprätt position sker vanligen i boxar särskilt designade för ändamålet. ASPCA-

boxen är designad så att djuret går in i en smal box och sticker ut huvudet genom ett hål i den 

bortre änden. Huvudet lyfts därefter av en bygel och möts av en dorsalt placerad platta, som 

förhindrar att djuret kränger huvudet ur bygeln. Bakom djuret finns en så kallad back-pusher 

som förhindrar att djuret backar ut ur fixeringsanordningen. Ofta finns dessutom en magplatta 

med syftet att bära djurets vikt, utan att lyfta djuret (Berg, 2007; von Holleben et al, 2010a). 

Ett alltför kraftigt tryck från bygel, magplatta eller back-pusher medför att djuret kränger och 

kämpar emot fixeringen, vilket tyder på att situationen då blir mycket stressande för djuret 

(Grandin & Regenstein, 1994). En annan variant av upprätt fixering är dubbelrälssystem. 

Djuren går då i rad nerför en svagt lutande ramp. Innan djuret når golvet fångas det upp av en 

räls som ligger under buk och bringa. Med förlorat fotfäste transporteras djuret framåt på 

rälsen, varpå det vid bortre änden får huvudet fixerat av en bygel innan snittet läggs. Detta 

system används främst på nötkreatur. På vissa mindre slakterianläggningar fixeras får och 

getter upprätt genom manuell fasthållning av kropp och huvud (von Holleben et al, 2010a).  

Fixering i vinkel görs i rotationsboxar, på engelska benämnda Weinberg pens. Djuret kan i en 

sådan fixeringsanordning roteras upp till 180 grader, vilket numera är förbjudet i flera av 

EU:s medlemsstater. Nötkreaturet drivs in i rotationsboxen och sticker ut huvudet genom en 

öppning i bortre änden, varefter halsen sträcks och fixeras. Boxen roterar därefter och snittet 

anläggs. Vid 180 rotation placeras djuret på rygg, vilket innebär att bukorganen utövar ett 

massivt tryck på diafragma och lungor. Detta i kombination med den för djuret onaturliga 
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ställningen orsakar ett kraftigt stresspåslag (Holleben et al, 2010a). I en studie gjord på 31 

kalvar syntes en signifikant ökad hjärtfrekvens samt minskad syremättnad i blodet i takt med 

att graden av rotation ökade (Lambooij et al, 2012). Såväl Berg (2007) som Zivotofsky (2010) 

återger att de i samtal med slaktare delgetts att många anser det vara säkrare och mer praktiskt 

att genomföra snittet med djuret i ryggliggande position. Tidigare praktiserades även fixering 

genom hopbundna ben och manuell fasthållning. Att kättja djurets has och hänga upp det med 

huvudet neråt för att därefter lägga snittet, alternativt fixera huvudet mot marken med ett Y-

format verktyg och därefter anlägga snittet, praktiserades också. Hopbundna ben och 

upphängning är numera enligt lag förbjudna fixeringsmetoder i samtliga av EU:s 

medlemsstater (Berg, 2005; Berg, 2007, von Holleben et al., 2010a). Rapporter från 

DIALREL visar dock att dessa fixeringsmetoder ännu praktiseras inom EU (von Holleben et 

al, 2010a). 

I en jämförande observationsstudie mellan Weinberg pen och ASPCA-boxen drogs följande 

slutsatser; i) Tiden i boxen fram till att avblodning påbörjats var signifikant kortare i ASPCA-

boxen med en genomsnittlig tid på 11,1 (11,6) sekunder, jämfört med rotationsboxens 103,8 

(18,4) sekunder. I rotationsboxen var djuret uppemot 70% av denna tid i roterat läge. ii) Den 

totala tiden då djuret krängde och försökte ta sig loss var signifikant kortare i ASPCA-boxen 

med 1,2 (3,8) sekunder, medan den för rotationsboxen uppmättes till 11,2 (7,0) sekunder. 

iii) Antalet vokalisationer var signifikant lägre i ASPCA-boxen än i rotationsboxen, med 0,3 

(0,75) stycken respektive 4,6 (6,1) stycken. Sammantaget tyder denna studie på att 

ASPCA-boxen innebär mindre stress för nötkreaturet än Weinberg pen (Dunn, 1990).   

Snittet  

Huruvida snittet orsakar smärta eller inte är av stort intresse ur djurvälfärdssynpunkt. Vid en 

observationsstudie på nötkreatur och kalvar i en upprätt fixeringsanordning syntes en liten 

eller ingen reaktion alls på snittet, mer än en liten ryckning just då knivbladet vidrörde strupen 

(Grandin & Regenstein, 1994).  Åsikter kring att själva fixeringen förhindrat kraftigare 

reaktioner finns, något författarna tillbakavisar. Då området och vävnaderna som 

genomskäres har stora mängder nociceptorer är risken att smärtsensation framkallas stor, och 

då i högre grad vid upprepade och slitande snitt.  Hos människor har det rapporterats frånvaro 

av smärtsensation under akut stress, en form av fysiologisk chock, vilket djuret möjligen kan 

befinna sig i under slaktsituationen. Denna typ av stressinducerad analgesi kan endast 

framkallas hos ca 40% av befolkningen  (EFSA, 2004). I en serie studier gjorda med EEG på 

kalvar under lätt halothananestesi erhölls resultat som tyder på att djuret upplever smärta vid 

snittet (Gibson et al, 2009b). Det konstaterades även att halssnittet inte orsakar någon form av 

lesioner eller strukturförändringar i hjärnvävnaden, vilket Rosen (2004) tidigare resonerat 

kring i sin reviewartikel. 

I en observationsstudie på ett flertal slakterianläggningar i Indonesien, Kina och Frankrike 

mättes genomsnittliga antalet drag vid dhabiha. Resultatet visade 4.5, 3.8 samt 2.4 drag, 

respektive. Det maximala antalet drag på ett djur var 18 (Gregory et al, 2012). En tidigare 

studie visade att genomsnittliga antalet drag vid shechtica var 3.2 och vid dhabiha 5.2 
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(Gregory et al, 2008) medan observationer inom DIALREL visat på upp till 60 drag per djur 

(Holleben et al, 2010a). 

Tiden mellan snitt och förlust av medvetandet 

I en studie där 174 nötkreatur slaktades obedövat med dhabiah-snitt, upprätt fixerade, 

registrerades tiden mellan snitt och kollaps, dvs. då djuret låg ner i sternal eller lateral 

position. Direkt efter snittet lossades fixeringen, varpå de flesta djuren backade något och 

svajade innan de föll. Den genomsnittliga tiden för kollaps uppmättes till 20 (33) sekunder, 

där det hos 8% av djuren dröjde över 60 sekunder till kollaps. 14% av djuren reste sig igen 

efter en initial kollaps. Hos dessa djur skedde den initiala kollapsen vid 29 (11) sekunder, 

och den slutliga 20 sekunder senare.  Kollaps är inte detsamma som förlorande av 

medvetandet, men att djuret står upp är ett otvetydigt tecken på att djuret är vid medvetande 

(von Holleben et al, 2010b). En av DIALREL gjord sammanställning av flertalet studier av 

tiden mellan halssnitt och förlorande av medvetande visar att tiden beror på individuella 

skillnader, snittets utförande samt fixeringsanordningen. Tiden det tar för nötkreatur att 

förlora medvetandet har visats vara 5-90 sekunder i fält och upp till fem minuter i 

laboratoriemiljö. Får förlorar medvetandet mellan 2 och 20 sekunder efter snittet, med vad 

som verkar vara en mindre individuell variation än hos nötkreatur. Under fältobservation av 

400 vuxna får visade 2 av dessa tecken på medvetande två minuter efter halssnitt (von 

Holleben et al, 2010a).  

Blodförlust och utvecklande av falskt aneurysm 

En snabb blodförlust är av stor vikt för att djuret ska förlora medvetandet inom så kort tid som 

möjligt, vilket fixeringsanordningen kan påverka. Att djuret står kvar i fixeringsanordningen 

en tid efter snittet ska underlätta blodtappningen (Rosen, 2004). Även snittets placering spelar 

in i hur fort blodförlusten sker. En studie på kalvar bedövade med head-only-bedövning 

visade att bröststick leder till snabbare blodförlust är halssnitt. Vid bröststick uppstod ingen 

ocklusion av blodkärl, vilket skedde hos tre av de sex kalvar som undersöktes efter halssnitt 

(Anil et al, 1995). Det finns ett tydligt samband mellan tidigt avstannande blodflöde, dvs. 

inom 60 sekunder efter snitt, och bildande av falskt aneurysm i karotisartärerna. Ett aneurysm 

bedöms ha uppkommit då artären mäter minst 2 centimeter i diameter. 95% av de artärer som 

visade tidigt avstannande blodflöde hade bildat aneurysm, och 48% hade ett aneurysm om tre 

centimeter eller mer (Gregory et al, 2012). I en tidigares fältstudie av samma författare 

jämfördes prevalensen av falska aneurysm mellan grupper av nötkreatur slaktade enligt olika 

metoder. Prevalensen för bildande av falska aneurysm var i 231 shechtica-slaktade samt 116 

dhabiha-slaktade nötkreatur 10% vardera. Prevalensen av bilateral aneurysmbildning var 7% 

för shechtica och 8% för dhabiah. 18% respektive 17% av djuren med falskt aneurysm hade 

utvecklat minst ett kraftigt aneurysm. Av 407 nötkreatur bedövade med bult eller elektrisk 

head-only-bedövning återfanns inga falska aneurysm, vilket dock påvisats i tidigare studier. 

Inga samband mellan antalet drag, ras eller fixeringsanordning och utvecklande av falskt 

aneurysm kunde påvisas i studien (Gregory et al, 2008). Snittets placering har visats påverka 

riskerna för tidig avstanning av blodflödet. Tidigt avstannande av blodflödet uppvisades hos 
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1% av artärerna avskurna vid C1, gentemot 35% av artärerna avskurna vid C2-C4 (Gregory et 

al, 2012). Det är i första hand vuxna nötkreatur och kalvar som utvecklar falskt aneurysm, 

medan får har en närmast obefintlig prevalens av denna förändring (Gregory et al, 2006).  

Blod i luftvägarna 

I en studie gjord på nötkreatur slaktade, i upprätt position, obedövat enligt dhabiha, shechtica 

samt med bultbedövning konstaterades att 58%, 19% samt 21% av respektive grupp hade blod 

i  trachea. Blod i övre bronkerna återfanns i 69% av dhabiah, 36% av shechtica samt 31% av 

de bedövade djuren. Hos 19%, 10% samt 0% inom respektive grupp återfanns blodblandat 

skum i trachea. Detta tyder på att blod förekommer i luftvägarna hos såväl bedövade som 

obedövade djur, medan blodblandat skum indikerar att djuret andats då blod äntrat 

luftvägarna. Detta kan innebära en sensation av kvävning hos djur som är vid medvetande. Då 

vagusnerven är avskuren har djuret ingen möjlighet att utföra den hostreflex som infinner sig 

vid denna respiratoriska retning, vilket kan anses vara ett välfärdsproblem hos djur vid 

medvetande. Blod i luftvägarna har även tidigare visats i flertalet studier med rotationsboxar 

(Gregory et al, 2009).  

Post-cut stunning 

Post-cut stunning innebär att bedövning läggs efter halssnittet, vilket därmed inte påverkar de 

faktorer som inverkar före, vid och direkt efter snittet. Syftet med post-cut stunning är att 

förkorta tiden djuret är vid medvetande under blodtappningen. Bedövning kan ske med head-

only-bedövning eller bultning, och utövas endast på nötkreatur. I fältstudier har intervaller om 

4-6 sekunder, 12-15 sekunder samt över 30 sekunder uppmätts. Vid en observation vid ett 

slakteri i USA som utövade post cut-stunning,släpptes fixeringen efter att halssnittet utförts. 

Detta följdes av 30-40 sekunder då djuret låg på golvet, varpå det kättjades, hängdes upp och 

bedövades med bult. Framåt slutet av slaktbandet blev väntetiden längre, och intervallet 

mellan snitt och bultning var som längst 5 minuter (Berg, 2007; Holleben et al, 2010a). I de 

fall bedövningen sker i rotationsbox roteras djuret från ryggläge till upprätt läge innan det 

bedövas. Det finns exempel på slakterianläggningar där bedövning utövats inom 5 sekunder 

efter snittläggning (Berg, 2005). Författaren betonar att det vetenskapliga underlaget för 

effekten av post-cut stunning är tunt.  

 

DISKUSSION 

Vid bedömning av det enskilda djurets lidande i slaktsituationen är komplexiteten en 

försvårande faktor. En allmänt vedertagen definition på lidande saknas, medvetandegraden är 

i många fall svårbedömd och tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika slakterier och länder. 

Utöver detta förekommer anatomiska och fysiologiska skillnader mellan och inom olika 

djurarter. I denna uppsats bedöms det potentiella lidandet utifrån antalet kritiska punkter och 

tidsrymden av dessa. För att bedöma djurets välfärd är det av betydelse att ta det maximala 

lidande ett enskilt djur kan tänkas utstå genom hela slaktbandet i beaktande. Att djur ska 
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skyddas mot onödigt lidande i slaktsituationen betonas i såväl lagstiftning som i religiösa 

texter, varmed en god djurvälfärd ett gemensamt mål oberoende av slaktmetod. För att 

säkerhetsställa att djur inte utsätts för onödigt lidande bör därför samtliga kritiska moment 

antas kunna åsamka djuret lidande, till dess att eventuella bevis på motsatsen presenteras.  

Lidande vid rituell slakt med bedövning 

Bultbedövning 

Att fixeringen bidrar till ökad stress hos djuret har konstaterats i en observationsstudie av 

Ewbank et al (1992), liksom att 85,5% av nötkreaturen inte frivilligt för in huvudet i 

fixeringsanordningen. Stressen som uppstår på grund av fixeringen måste dock ställas mot 

riskerna att träffa fel då djuret bedövas med bult fritt stående i boxen. Risken att bedövningen 

är otillräcklig ökar signifikant i system utan huvudfixering (Atkinson & Algers, 2009). I dessa 

fall kan även vävnadsskadan som uppstår i samband med skottet antas orsaka lidande hos 

djuret. Därmed kan den stress som orsakas av fixeringen bedömas som nödvändig för att 

minska risken för ytterligare lidande i samband med själva bultbedövningen. En med 

precision utförd bedövning med välskött utrustning på ett lösstående djur, alternativt direkt 

efter att djuret placerats i en väl utformad fixeringsanordning är således att eftersträva för en 

god djurvälfärd. Detta gäller vid både bultbedövning och head-only bedövning.  

Vid bedövning med icke-penetrerande bult finns en risk att djuret är otillräckligt bedövat eller 

återfår medvetandet efter en viss tid, varför avblodningen bör påbörjas så snart som möjligt 

efter skottet (EFSA, 2004). EFSA konstaterar dessutom att icke-penetrerande bult inte är ett 

tillräckligt säkert alternativ för bedövning av vuxna nötkreatur, utan uteslutande bör användas 

på mindre idisslare. Eftersom frakturer återfunnits även hos mindre idisslare är sticktiden en 

viktig parameter för att förkorta tiden då djuret kan uppleva lidande vid bedövning med icke-

penetrerande bult. 

Head-only-bedövning 

Vid korrekt utförd head-only-bedövning med rena verktyg och tillräcklig strömstyrka visar får 

inga tecken på stress eller smärta (Leach et al, 1980), vilket tyder på att själva bedövningen 

inte medför lidande. Tiden från att djuret förlorar medvetandet till att det återfår detsamma är 

som kortast 20 sekunder på nötkreatur (von Holleben et al, 2010a) och 18 sekunder på får 

(Blackmore & Newhook, 1981), varför avblodningen bör påbörjas så snart som möjligt efter 

bedövning. Studier på obedövade nötkreatur visade att den genomsnittliga tiden för kollaps är 

20 (33) sekunder efter snitt (von Holleben et al, 2010b). Då en kollaps inte garanterar 

förlorande av medvetandet kan, utifrån dessa studier, slutsatsen dras att djur med head-only-

bedövning löper risk att återfå medvetandet innan blodtappningen nått det stadium att djuret 

irreversibelt förlorat medvetandet. Att komplettera halssnittet med ett bröststick förkortar 

medvetandetiden (Anil et al, 1995), vilket skulle minska risken för att djuret upplever lidande 

i samband med rituell slakt med föregående head-only-bedövning. Då snittets placering 

påverkar risken för tidigt avstannande av blodflöde (Gregory et al, 2012) bör även snittets 

placering tas i beaktande vid denna typ av bedövning. Ett snitt vid C1 är att föredra. 
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Post-cut stunning 

Vid post-cut stunning skiljer sig tillvägagångssättet från obedövad slakt först efter 

snittläggning, vilket innebär att det endast är tiden vid medvetande efter snittläggning som 

påverkas. Då tiden mellan snitt och förlorande av medvetandet varierar kraftigt är det av stor 

betydelse att en post-cut stunning genomförs mycket snart efter att snittet lagts, helst inom 5 

sekunder (von Holleben et al, 2010a). Observationer av tidsintervall mellan 30 sekunder och 

5 minuter har gjorts, till stor del beroende på hur många djur som var före på slaktbandet 

(Berg, 2007). Djur i slutet av slaktbandet kan antas genomgå betydligt större lidande än djur 

tidigt på slaktbandet, i detta fall. Ju längre tid det dröjer mellan snitt och bedövning, desto mer 

lidande kan djuret potentiellt uppleva. För att minska djurens lidande bör fixering, halssnitt 

samt bedövning ske i så nära anslutning som möjligt, oberoende av om det är först eller sist på 

slaktbandet. Ytterligare en välfärdsaspekt vid post-cut stunning, som även innefattas vid 

obedövad slakt, är kontakt mellan sårytorna samt mellan sårytorna och inredningen. Berg 

(2007) observerade hur sårkanterna trycktes mot inredningen samt golvet då fixeringen 

släpptes, vilket rimligen medför smärtsensation hos djuret. En fixering som möjliggör att 

djuret hålls kvar upprätt med huvudet sträckt även efter snittet, såsom ASPCA-boxen eller 

dubbelrälssystem, bör minska denna risk. 

Lidande vid rituell slakt utan bedövning 

Ewbank et al (1992) visade att fixering inför bultning innebär stress för djuret, varför 

detsamma rimligtvis gäller för upprätt fixering inför snitt. Att helt utesluta fixering är dock 

inte att eftersträva då en välutformad fixering ger bättre förutsättningar för ett korrekt snitt 

samt innebär kärlen hålls öppna efter snittet, vilket i sin tur påskyndar blodtappningen (von 

Holleben et al, 2010a; Rosen, 2004). Litteraturen visar att rotationsboxar innebär stor stress 

för djuret, samt smärta och andningssvårigheter då organen i bukhålan trycker på diafragma 

(von Holleben et al, 2010a; Lambooij et al, 2012; Dunn, 1990). Så få graders rotation som 

möjligt är därför att eftersträva för att minska djurets lidande, såsom ASPCA-box eller 

dubbelrälssystem. Problem kan uppstå då fixeringsanordningen har fel storlek i förhållande 

till djuret, vilket leder till exempelvis att mindre djur kan röra huvudet mer än önskvärt (Berg, 

2007). I fixeringsanordningar där djuret gör flyktförsök anser Grandin & Regenstein (1994) 

att detta beror på att fixeringen är för hårt spänd.  

I litteraturen finner man tvetydiga bevis på huruvida snittet medför smärta för djuret eller inte. 

Enligt Grandin & Regenstein (1994) reagerar nötkreatur i upprätt position knappt på 

halssnittet, även hos de djur som haft möjlighet att dra sig undan från kniven. Då 

presentationen av denna studie har en något bristfällig metodbeskrivning finns svårigheter i 

att bedöma relevansen av dessa fynd, särskilt då dessa står i kontrast mot den studie Gibson et 

al (2009b) presenterat där EEG tyder på att djuret upplever smärta av snittet. I studien av 

Grandin & Regenstein återfinns ingen information kring hur många drag som gjordes vid 

snitten. Enligt EFSA (2004) påverkar antalet drag smärtsensationen, vilka av DIALREL 

observerats variera mellan 1 och 60 per djur (von Holleben et al, 2010a). 
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Tiden mellan halssnittet och förlust av medvetandet har vidrörts under avsnittet om post-cut-

stunning. Lidande under denna period kan åsamkas av stress, stimulering av nociceptiva 

smärtsensorer samt kvävningskänslor. Blod i lutvägarna under medvetande i kombination 

med avskuren vagusnerv innebär med stor sannolikhet stort lidande hos individen, och har 

endast påvisats hos nötkreatur slaktat utan föregående bedövning (Gregory et al, 2009). 

Skillnaden mellan arter, samt inom arter i olika typer av miljö, är att märka. Hos nötkreatur 

har tiden för förlorande av medvetandet efter snitt uppmätts till 90 sekunder i fältstudier och 5 

minuter i laboratoriemiljö. Det längsta rapporterade tidsintervallet hos får är 2 minuter (von 

Holleben et al, 2010a). Grandin & Regenstein (1994) menar att knivbladets skärpa samt 

hastigheten på snittet är av stor betydelse för hur snabbt djuret kollapsar efter halssnitt. För att 

resultat från studier på förlorande av medvetandet efter halssnitt ska vara representativa är det 

av betydelse att den som i studien lägger halssnittet är shochet eller muslimsk dhabiha-

slaktare, för att halssnittet ska motsvara det som utförs i fält.  Även snittets placering är av 

stor betydelse, där ett snitt vid C1 minskar risken för tidig avstanning av blodflöde hos 

nötkreatur (Gregory et al, 2012). Ett kranialt placerat snitt är därmed önskvärt, liksom ett 

kompletterande bröststick, för att påskynda förlorande av medvetandet maximalt. 

SLUTSATSER 

För att säkerhetsställa att djuret inte utsätts för mer lidande än absolut nödvändigt i 

slaktsituationen är det av stor vikt att alla moment utförs med precision och utan dröjsmål. 

Fixering inför såväl bedövning som snitt bör ske med djuret i en korrekt utformad upprätt 

fixeringsanordning, där djuret bör tillbringa så kort tid som möjligt. Vid reversibel bedövning 

och obedövad slakt är ett snitt vid C1 önskvärt, liksom ett direkt följande bröststick, då detta 

påskyndar blodtappningen. Även att låta huvudfixeringen vara kvar tills djuret förlorat 

medvetande kan minska lidandet, då detta medför att avblodningen sker snabbare och smärta 

genom kontakt med sårytorna undviks i större utsträckning än om fixeringen lossas direkt 

efter snittet.  

Det är dessutom av mycket stor betydelse att personalen är kompetent och kan utföra 

momenten korrekt och snabbt, samt bedöma djurens medvetandegrad, för att minska djurets 

lidande. I rättsliga sammanhang talas det om ”benefit of the doubt”, dvs. att den åtalade får 

dra fördel av tvivel. Detsamma bör kunna appliceras för det djur som slaktas. Så länge det inte 

finns otvetydiga bevis för att halssnittet inte orsakar smärta bör det betraktas som smärtsamt 

och därmed undvikas till högsta möjliga grad. Detsamma gäller övriga moment i 

slaktprocessen. 

Då förlorat medvetande är det enda som garanterar frånvaro av lidande hos djuret, bör detta 

uppnås så tidigt så möjligt på slaktbandet. Detta uppnås genom korrekt utförd bedövning 

direkt innan snittläggning, och det är av stor betydelse att fixering samt bedövningen i sig inte 

tillfogar djuret lidande. Post-cut stunning kan vara ett gott alternativ om fixeringen är 

välutformad och bedövningen läggs i direkt anslutning till snittet, men mer forskning är att 

önska inom området.  
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