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Bakgrunn
Stortinget har vedtatt at det fra 1. Januar 2009 ikke lenger skal være lov å kastrere
grisunger i Norge (Landbruksdepartementet 2002, 2003). Begrunnelsen for
vedtaket er ønske om bedret dyrevelferd. I overgangsperioden fram til 2009 må all
kastrering av gris utføres av veterinærer, og med bruk av bedøvelse. Denne
bestemmelsen trådte i kraft 1. august 2002. Norge er i denne forbindelse i en unik
situasjon. Ikke noe annet land har krav om bedøvelse ved kastrering av gris. Det
er derfor av stor betydning å dokumentere hvordan ordningen fungerer.
Fagsenteret for kjøtt har høsten 2004 gjennomført to spørreundersøkelse om
erfaringer med dagens kastreringsordning, én rettet mot veterinærer og én mot
svineprodusenter.

Spørreundersøkelser
Omfang
Spørreundersøkelsen rettet mot veterinærer er gjennomført på ordinært vis med
utsending av spørreskjema som veterinærene er bedt om å besvare og returnere.
Det er sendt ut skjema til 369 veterinærer. Svarprosenten ligger primo desember
an til å bli på ca. 75 %. Av de mottatte svarene er det ca. 25 % av veterinærene
som ikke driver svinepraksis og derfor ikke har svart på skjemaet. Vi regner
derfor med å ende opp med registreringer fra ca. 200 praktiserende veterinærer.
Undersøkelsen som er rettet mot svineprodusentene er gjennomført ved
telefonintervju, etter at produsentene først har fått skriftlig informasjon om
undersøkelsen. Det er gjort et tilfeldig utvalg av 300 svineprodusenter med 10
eller flere avlspurker. Vi regner med å få registreringer fra 80- 90 % av disse.

Begge undersøkelser tar sikte på å kartlegge rutiner ved kastrering,
komplikasjoner i forbindelse med inngrepet og samlet vurdering av ordningen. I
produsentundersøkelsen registreres også opplysninger om besetningens størrelse
og drift, herunder rutiner knyttet til avvenning og hygiene i fødebingene.

Registrering av data
Under rutiner ved kastrering registreres alder ved inngrepet, tidsforbruk,
kostnader, type bedøvelse, administrering og effekt av denne, samt



hygienerutiner. Under komplikasjoner registreres type komplikasjoner som
oppstår i forbindelse med kastreringsinngrepet, samt omfang og tidspunkt for
opptreden. Det bes også om en vurdering  av hvor vanlig det er at komplikasjoner
opptrer nå i forhold til tidligere da de fleste produsenter utførte kastreringen selv.
Under samlet vurdering registreres det hvor godt fornøyd produsenter og
veterinærer er med dagens ordning, og hvilke holdninger produsentene hadde til
ordningen da den ble innført for to år siden og nå. De blir også bedt om å angi om
de mener ordningen innebærer bedret velferd for grisene eller ikke.

Resultater
Resultater fra undersøkelsene foreligger foreløpig ikke, men vil bli presentert på
Husdyrforsøksmøtet.
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