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Til næste år kommer kastration 
til at tage dobbelt så lang tid
Når grisene skal lokalbedøves fra 1. januar 2019, kom
mer det til at tage cirka dobbelt så lang tid at kastre
re grise, vurderer Segesdyrlæge. Hun anbefaler at 
bruge en bænk til bedøvelsen af grisen.

AF MORTEN IPSEN

Den gode nyhed er, at det fun-
gerer fint at bedøve grisens 

testikler og området omkring 
sædstrengene før kastration. Samlet 
set gør det mindre ondt på grisen end 
kastration alene.

Den dårlige nyhed er, at det bliver 
mere besværligt og kommer til at tage 
længere tid at kastrere grise, når svi-
neproducenterne – ifølge Landbrug 
& Fødevarers målsætning – fra den 1. 
januar 2019 skal lokalbedøve grisene 
før kastration.

Samtidig bliver det nødvendigt at 
ændre arbejdsrutinerne.

Nogenlunde sådan kan man op-
summere et foredrag, som Lotte 
Skade, dyrlæge i Seges, holdt på en 
LVK-konference på Bygholm Land-
brugsskole ved Horsens den 8. fe-
bruar.

- Det kommer til at tage cirka dob-
belt så lang tid at kastrere, oplyste 
Lotte Skade.

Udfordringen for medarbejderne 
er så at udnytte tiden, fra lokalbedø-
velsen er foretaget, til den har virket 
ordentligt på grisen. Det tager godt 
fem minutter.

- Der er et vindue på 25 minutter 
til at udføre selve kastrationen. Ved 

nogle midler 35-40 minutter. Det er 
det vindue, hvor lokalbedøvelsen vir-
ker, fortalte Lotte Skade.

Kræver andre rutiner
Det er naturligvis vigtigt at fiksere 
testiklen, så man kan lægge lokalbe-
døvelsen korrekt. Dyrlægen viste en 
video med en lokalbedøvelse, hvor 
grisen overhovedet ikke bevægede 
sig under kastrationen. 45 minutter 
efter lokalbedøvelsen kan man typisk 
ikke længere se nogle påvirkninger af 
grisen, fortalte hun. 

Lotte Skade fastslog, at det er nød-
vendigt at tage grisen ud af kastrati-
ons-/bedøvelsesbænken når den er 

blevet bedøvet, og det kræver nogle 
andre rutiner, end nu, hvor grisene 
blot bliver kastreret.

Alt i alt kommer de nye arbejdsgan-
ge formentlig til at koste ekstra fem 
kroner pr. gris inklusiv arbejdsløn, 
vurderes det.

Lotte Skade fortalte, at frilands-be-
sætningerne har som målsætning at 
kastrere med lokalbedøvelse allerede 
pr. 1. maj, og derfor er man her alle-
rede i gang med at gøre sig erfaringer 
med at lokalbedøve.

Konsensus
Erfaringerne er, fortalte hun, at for 
at få grisen til at ligge stille, når den 
skal bedøves, så bliver konsensus for-
mentligt, at grisene skal op at ligge i 
en bænk. 

- Der er godt nok nogle, der er 
enormt gode til at holde grisene fast 
inde i farehytten, men jeg tror, at de 
fleste vil betakke sig for at sidde på 

staldgangen med grisene mellem 
knæene, vurderede Lotte Skade, der 
peger på, at den lange tynde nål på 
sprøjten kan lave skader, hvis grisen 
spræller.

- Noget andet er arbejdssikkerhe-
den, fordi bedøvelsesmidlerne også 
virker på mennesker. Så det er en 
god ide at tage handsker på. Hvis du 
får midlet på hænderne, vil du ikke 
kunne mærke noget måske resten af 
dagen, sagde Lotte Skade.

Der er tale om potente midler, så 
sørg også for at få samlet testiklerne 
op, så katten ikke tager dem, lød det. 
Når det så er sagt, så er bedøvelses-
midlerne ikke helt så potente som 
dem, vi får hos tandlægen, for det må 
man ikke bruge til produktionsdyr, 
lød forklaringen.

Andre metoder
Lotte Skade fastslog, at lokalbedø-
velse p.t. er vejen frem, fordi alter-
nativerne ikke er særligt tillokkende. 
Godt nok er der en lovende, dansk 
opfindelse på vej, der ved hjælp af 
scanninger og målinger af grisene 
hurtigt og billigt kan frasortere dem 
med ornelugt. Men metoden er end-
nu kun på laboratorieniveau, så der 
er lang vej igen, før den når ud på 
slagterierne, fortalte dyrlægen.

En anden løsning – at bruge gasma-
ske – er heller ikke tilfredsstillende.  

- Masken slutter ikke altid helt tæt 
til grisen, så det kræver ret meget 
ventilation i rummet, for at medar-
bejderen skal forblive opretståen-
de, lød det fra Lotte Skade til moro 
blandt tilhørerne.

Totalbedøvelse virker heller ikke 
attraktivt, fordi det kan medføre, at 
grisen sover i helt op til tre timer, har 
Lotte Skade erfaret. 

- Det er længe at holde øje med 
dem. Og det gør det vigtigt at afstem-
me dosis efter grisens vægt, sagde 
dyrlægen. Hun kan også konstatere, 
at grisene ikke ser ud til at have det 
godt efter bedøvelsen, og risikerer at 
lægge sig under soen. 

Dertil kommer, at totalbedøvelse 
kræver en passende, lun temperatur 
i stalden, oplyste hun.

Ikke en løsning
Hangriseproduktion, hvor svin med 
ornelugt sorteres fra, er heller ikke 

løsningen for alle grise i Danmark, 
som det ser ud p.t. Dels er det tids-
krævende at lade »sniffere« lugte til 
kødet, dels bliver 11 procent af kødet 
eller mere sorteret fra, og det kan give 
problemer med for meget affaldskød, 
anførte Lotte Skade.

Hun pegede også på, at når en sniffer 
har fundet ornelugt i kødet, er det en 
helt subjektiv bedømmelse. Og frasor-
teringen er heller ikke en løsning på 
den udfordring, at Kina overhovedet 
ikke vil aftage kød med hangriselugt, 
men kræver, at alle grise kastreres, un-
derstregede Lotte Skade.

Immunokastration er en anden 
metode, som dog koster 25 kroner 
pr. gris at udføre. Her giver man en 
vaccination to gange, første gang 
ved 30 kg, og anden gang 4-6 uger 
før slagtning, hvilket får testiklerne 
til at skrumpe. 

- Det betyder, at man får hangrise-
fordelen (øget vækst med lavt foder-
forbrug, red.) helt op til 4-6 uger før 
slagt. Samtidig lægger vaccinationen 
en dæmper på hangrisene lige på det 
tidspunkt, hvor de er allermest ag-
gressive – i perioden før slagtning 
– ved at gøre dem til galtgrise. Men 
metoden fjerner ikke ornelugten, 
den reducerer den kun, lød det fra 
dyrlægen.

Flere ulemper
En af de kedelige ulemper ved vacci-
nationen er også, at den kan virke på 
mennesker, der kommer til at sprøjte 
noget af stoffet i sig selv. En anden 
ulempe kan være, at forbrugerne si-
ger nej tak til kød fra grise, der er im-
munokastreret, tilføjede Lotte Skade. 

Svinebranchen kunne også vælge 
at kønssortere ligesom i kvægbran-
chen. Men problemet er, at mens der 
er én million sædceller i én dosis fra 
en tyr, er der 25 millioner sædceller i 
en dosis fra en orne. Så det tager for 
lang tid at kigge igennem og sortere, 
lød det fra dyrlægen. 

Forskere er ved at kigge på, om 
man ved at kombinere avl, manage-
mentværktøjer og ændrede fodrings-
strategier kan frasortere grise med 
ornelugt. Men en komplet løsning 
ligger ikke lige om hjørnet, forklarede 
Lotte Skade.
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n Udfordringen er blandt andet at udnytte tiden, fra lokalbedøvelsen er foretaget, til den har virket ordentligt på gri-
sen, så kastrationen kan begynde (billedet). Det tager godt fem minutter.  Arkivfoto

 Der er godt nok nogle, der er enormt 
gode til at holde grisene fast inde i 
farehytten, men jeg tror, at de fleste 
vil betakke sig for at sidde på stald
gangen med grisene mellem knæene. 
Desuden kan den lange tynde nål 
på sprøjten lave skader, hvis grisen 
spræller
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 Der er et vindue på 25 minutter til at 
udføre selve kastrationen. Ved nogle 
midler 3540 minutter. Det er det  
vindue, hvor lokalbedøvelsen virker
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