
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium 
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Obedövad kastrering av hangrisar – vilka alternativ 
finns det? 
 

Tid Onsdag 9 september, kl 13.00–16.45 med efterföljande mingel. 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 4 september via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 7 sep, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Avgiftsfritt 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Denna konferens finansieras med stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens donation. 

 

 

Den 1 januari 2016 förbjuds kirurgisk kastrering utan bedövning av hangrisar i Sverige. På initiativ 

av EU-kommissionen har år 2010 dessutom träffats en branschöverenskommelse om att helt 

upphöra med kirurgisk kastrering av hangrisar inom EU från 2018. 

 

I Sverige liksom i stora delar av världen kastreras idag majoriteten av de hangrisar som används 

för köttproduktion i tidig ålder. Kastreringen sker av två skäl: för att undvika galtlukt (ornelukt) 

vid tillagning av kött från hangrisar och för att dämpa aggressivt och sexuellt galtbeteende. 

Kastrering sker vanligtvis utan bedövning och innebär både smärta, stress och obehag för grisen, 

men även ökad risk för sjukdom och dödlighet. Å andra sidan har intakta, okastrerade hangrisar ett 

mer aggressivt och sexuellt beteende. Båda alternativen medför negativa konsekvenser i fråga om 

djurens välfärd. 

 

Inför de nya lagreglerna som träder i kraft i Sverige 2016 och branschöverenskommelsen som 

börjar gälla i EU 2018 redovisar seminariet vilka alternativ som finns tillgängliga för att lösa 

problemen med galtlukt och aggressivitet vid könsmognad hos grisarna. Experter och 

näringsföreträdare diskuterar hur den svenska grisnäringen på bästa sätt kan ställa om till en ännu 

djurvänligare uppfödning. 
 

 

 

 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Obedövad kastrering av hangrisar – vilka alternativ 
finns det? 
Onsdag 9 september 2015 
 

 

Moderator Johan Beck-Friis, informationschef, Sveriges Veterinärförbund 
 

 

12.30 Samling och registrering 

13.00 Välkomna 
Magnus Stark, akademiagronom, KSLA 

13.10 Inledning 
Johan Beck-Friis, informationschef, Sveriges Veterinärförbund 

13.20 Roadmap 2018 – vilka är alternativen 

Carl Brunius, Tekn dr, SLU 

14.00 Hangrisars beteende - konsekvenser för välfärd och produktion  

Lotta Rydhmer, professor i husdjursavel, SLU 

14.30 Kaffe 

 

14.50 Smärtlindring och bedövning – så fungerar det i dag 

Monika Löfstedt, leg veterinär, VMD, djurhälsoveterinär, Gård och Djurhälsan 

15.20 Praktiska erfarenheter av Improvac 

Maria Lundesjö-Ahnström, VD, Lövsta slakteri 

Christer Hylander, lantbrukare, slaktgrisproducent, Strömnäs Gård 

15.50 Producenternas tankar 

Ingmar Olsson, ordförande, Sveriges Grisföretagare 

16.15 Paneldiskussion 

Ingmar Olsson, ordförande, Sveriges Grisföretagare 

Maja Brännvall, politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 

Torbjörn Lithell, ansvarig för HKScan Agri och ordförande i Svenskt Kött 

Louise König, chef Hållbar utveckling, Coop 

Maria Lundesjö-Ahnström, VD, Lövsta slakteri 

Gunnela Ståhle, ordförande, Vi konsumenter 

Carl Brunius, Tekn dr, SLU 
 

16.45 Avslutning 

 

Efter seminariet: mingel med provsmakning av svenska charkprodukter och dryck 
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