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Avlivingsdag og tidspunkt avtales med daglig leder (Marie) i Landbrukstjenester Hedemarken (LtH), 

tlf. 62509916. 

 LtH bestiller gassflasker (co2) hos din lokale Tess forhandler. Vi bestiller også henting av hønekadaver. Enten 

gjennom HRR, Karl J. Strømsnes i Østfold eller pelsdyrfôr på Hamar. 

Halv time før avtalt avliving ankommer en bil med 2 gasskonteinere på en henger, og 2 mann for å utføre 

gassingen.  

Hva må være ordnet på forhånd ? 

1. Gassflaskene må hentes dagen i forveien hos avtalt Tess forhandler. Flaskene må settes varmt pga. ising 

når flaskene tas i bruk. Spesielt er dette viktig vinterstid. (flaskene veier mellom 80-95 kg og er 1,60 

cm høye). 

 

2. Traktor med frontlaster og sjåfør. Veldig fint hvis det er mulighet å ha en traktor påkoblet hver 

konteiner, så en slipper å koble fra og på konteinerne ved tømming. For å unngå skader på konteiner vær 

forsiktig ved påkobling og tømming. 

 

3. Plukkerlag 8-10 mann. LtH kan også tilby denne tjenesten. Marie kontaktes i god tid for avtale. 

 

4. STRØM til gassmålerne.  Det bør også ordnes med lys/arbeidslampe der gassmannskapene står. 

 

5. Vinterstid ønsker vi noe varme på gassflaskene. Varmekanon el. 

 

6. Tilgang til spyling/vask av gasskonteiner etter at arbeidet er ferdig. 

 

7. Returner gassflaskene til Tess neste dag.  Gi beskjed ved tilbakeleveringen hvis det er ubrukt 

gassflaske, den vil vi da få retur på. 

 

Etter at gasskonteineren er fylt opp med høner (400-500 stk) må konteineren stå ei stund med 

gasskonsentrasjon på 40 - 70 % for å være sikre på at alle hønene er døde. 

Traktorsjøfør må ikke koble gasskonteiner på frontlaster før han får klar signal fra gassmannskapet om at 

konteineren er klar, og gassmåler og annet utstyr er fjernet. Gassmannskapet må også få tid til å gå sikkerhet. 

Påse at konteineren er riktig låst til frontlaster. Gå ut om nødvendig og sjekk. 

 

                           Tenk sikkerhet under arbeidet! 

31. oktober 2012 
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