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FRAVÆNNEDE GRISE PER KULD
- STIGNINGEN FORTSÆTTER MANGE ÅR FREM !
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FREMTIDSGRISEN – 2027?

Forudsætning og fundament er god bundlinje for svineproducenterne
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GRISEN – 2017
1. Standardgrisen
●

Volumen

●

Arbejdspladser

2. Specialproduktioner
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●

Retten til at producere

●

Udvikling og modning af markeder

VEJEN TIL 2027
1. Markedsdrevet
●
●
●

Hjemmemarked
Eksport
Carcass balance

2. Faglig dyrevelfærd
●
●
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Hvad er dyrevelfærd?
Hvordan går vi fra et højt til et højere
niveau – og med samtidig fokus på
bundlinje?

HVAD ER GOD DYREVELFÆRD
1. Frihed fra sult og tørst – gennem let adgang til frisk vand og et foder,
som er tilstrækkeligt til at sikre sundhed og livskraft.
2. Frihed fra ubehag – ved at sørge for et egnet miljø, som omfatter læ og
et behageligt hvileareal.

3. Frihed fra smerte, skade og sygdom – gennem forebyggelse eller
hurtig diagnose og behandling.

4. Frihed til at udtrykke normal adfærd – ved at sørge for
tilstrækkelig plads, ordentlige faciliteter og selskab af artsfæller.
5. Frihed fra frygt og lidelse – ved at sikre, at behandlingen af dyret og
forholdene i øvrigt er sådan, at lidelse undgås.
Kilde: Dyrevelfærd i Danmark 2010, Fødevarestyrelsen 2010
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VELFÆRD FOR FORBRUGEREN ELLER DYRENE?
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EUROPÆISK UNDERSØGELSE AF DYREVELFÆRD
2015
EU-28
3%
5%

4% 2%
Vil ikke betale mere

35 pct. vil ikke betale ekstra for dyrevelfærd
35%

Vil betale op til 5 pct. ekstra

35 pct. er
villig til at betale op til 5 pct. ekstra
16%

Vil betale fra 6-10 pct. ekstra

16 pct. er villig til at betale op til 10 pct. ekstra

Vil betale fra 11 pct-20 pct.
Vil betale mere end 20 pct.
Afhænger af produktet

Ved ikke
8..

35%

HOLDNINGER TIL DYREVELFÆRD I DK
De vigtigste parametre, der definerer god dyrevelfærd for grise:

63 pct.
62 pct.
61 pct.
61 pct.
60 pct.
59 pct.
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Lider ikke unødigt
Kan bevæge sig frit
Har god plads til naturlig adfærd
Har gode forhold under transport
Er tryg og ikke stresset
Får foder uden medicin eller vækstfremmer

STATSLIGT MÆRKE MED TRE NIVEAUER
Hele haler

X

X

X

Halm som rodemateriale

X

X

X

(På gulvet)

(På gulvet)

X

X
X

Halm som
redebygningsmateriale

X
X

X

(Bøjler tilladt i 4 dg)

(Bøjler tilladt i 2 dg)

8 timers transport

X

X

X

Arealkrav ift. standardkrav

X

+ 30 %.

+ ca. 100 %

X

X

Løse søer

Fravænning 28 dage
Halm i lejet

X

Faring på friland

X

Udeareal

X

VIGTIGSTE FORSKELLE PÅ DE TO
DYREVELFÆRDSMÆRKER
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•

Grundlæggende uenighed om, hvad kravene til niveau 1 skal være

•

COOP stiller krav om ekstra plads, grovfoder, og at beskyttelsesbøjler ikke
må anvendes hos de løsgående søer i farestalden hos deres niveau 1
grise.

•

COOP har inddelt Friland og økologi i et niveau 2 og 3

•

COOP har indført nyt niveau 4, der ligger over økologi

DYREVELFÆRD FOR FÅ ELLER MANGE DYR?

COOP’s mærke dækker kun 4
pct. af produktion – og ikke alt
sælges gennem COOP?
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Det statslige dyrevelfærdsmærke vil
give bedre dyrevelfærd for flest
mulige dyr til en begrænset merpris

TYSKLAND RØR PÅ SIG
Statslig mærkeordning i to niveauer forventes i 2018/2019
Niveau 1
Fiksering i båse er tilladt 4 dage i løbe- kontrolafdelingen.
Niveau 2
• Halekupering forbudt.
• Fiksering i båse er tilladt 4 dage i løbe- kontrolafdelingen.
• Løsdrift i farestalden
• Fravænning 5 uger
• Grovfoder og beskæftigelsesmateriale minder om kravene om halm i det
danske mærke.
• Transporttiden må max. 6 timer
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DAGENS EMNE – LØSE SØER I FARESTALDEN
●

Grundlag
• Faglige løsninger
• Tæt samarbejde med universiteter og branche
• Hvad er soens og pattegrisenes behov
• Hvordan skal de vægtes?
• Branchen – personalets behov
• Industrien – hvordan kan det laves
• First movers
• Skal være robust til version 2
● Udfordring
• Kommunikere faglige løsninger til markedet
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KAN VI DET HELE?

Vi er i gang med blandt andet:
1.

CSR Pork – effektiv produktion med lav klimaog miljøpåvirkning.

2.

Hele haler – fokus på at forebygge og på tidlige
tegn, så konsekvens af udbrud af halebid
minimeres.

3.

OUA – alle grise er medicinfrie ved levering.
Dette er ekstra tiltag – fokus på best practice.

4.

Ingen kastration – Vil meget gerne undgå
kastration – men en hangris der lugter er en for
meget.

5.

Løse søer – balance ml. so-velfærd og
pattegriseoverlevelse.
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Hvordan får vi
sammen skabt et
marked for
dyrevelfærd og en
merpris?
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“INITIATIVE TIERWOHL STATUS 2017”
•
•
•
•
•
•
•

Startede 2015 og har 2259 svinebesætninger ( ingen udenlandske ?!) Planen
er at få alle svinebesætninger med inden 2020
Dækker 1/3 af det tyske svinekødsmarked
Kriterierne er stadig til diskussion f.eks hele haler
10 % mere plads og organisk beskæftigelsesmateriale er obligatorisk
Dyrevelfærdsorganisationer mener ordningen er for svag.
Behov for flere penge fra detailhandelen.10 firmaer betaler 85 mio. Euro pr år
Behov for bedre forbrugerinformation. Stor kritik af manglende sporbarhed.
Forbrugere kan ikke se oprindelsesbesætning på kødpakkerne
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Dyrevelfærd – ikke kun et dansk fænomen, men vi hører til de førende i
verden.
I svinesektoren arbejder vi målrettet for at forbedre dyrevelfærden på en lang
række områder.
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Løse diegivende søer

Mavesår

Hele haler

Holdbarhed søer

Halm

Plejestier og rettidig aflivning

Kastration

Specialgrise

Bedre overlevelse

Produktion uden antibiotika, zink mv.

LD tilskudspuljer – 2017-2020
2016:
o
o
o
o

Modernisering slagtesvin: 169 ansøgninger ~ 495.000 stipl. (ca. 3.000 stipl. i gns.)
Farestaldsordning:
24 ansøgninger
Miljøteknologi, ammoniak: 162 ansøgninger – ansøgt om 60 mio. kr. (33 mio. i puljen)
Miljøteknologi, energi:
244 ansøgninger – ansøgt om 68,4 mio. kr. (12 mio. i puljen)

o 30. juni 2017: Tilsagn forventes udsendt for alle ordningerne
2017:
o Ingen LD puljer til stalde og miljøteknologi
2018: Forventer standardomkostning på alle ordninger samt ÷ krav om 2 tilbud
o Svin: Farestaldspulje med ansøgningsfrist 15. juni – 30. august 2018 (pt. 18 mio. kr. i puljen)
Herefter er LD puljerne indenfor svineområdet opbrugt → 0 kr. i perioden 2019 – 2020

2019/2020:
o Evt. bufferpuljer som følge af ikke forbrugte midler/annullerede tilsagn
”Stop & go” effekten er ødelæggende for investerings-flowet
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HOLDNINGER TIL DYREVELFÆRD
Dyrevelfærd er i danskernes
bevidsthed og 70 pct. tænker
på det af og til eller oftere

Tanken om et statsligt
dyrevelfærdsmærke bydes
velkommen af hele 80 pct., der har
svaret, at de er overvejende eller
meget positive over for det:

Det er i højere grad
kvinderne og 60+,
der tænker over

dyrevelfærd og er
bekymrede

Især kvinder forholder sig
meget positivt – hele 42 pct.
svarer ”meget positiv” modsat

26 pct. blandt mændene

