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 Fødevarestyrelsen 
Danish Veterinary and Food Administration 

(Jordbruksverket + Livsmedelsverket) 

National styrelse – alt fra jord til bord 
 
• Veterinær afdeling – 225 personer 

 
• Fødevare afdeling – 450 personer 

 
• Kødkontrol afdeling – 400 personer 

 
• Kemisk og mikrobiologisk laboratorium 
  
• Administration (økonomi, IT, HR etc) 
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Svineproduktion i Danmark 

 
• Fokus på svineproduktionen i DK 

 
• Ressource-effektiv produktion af høj 

kvalitet og med høj fødevaresikkerhed. 
 

• En vigtig sektor for Danmarks økonomi 
– eksport til over 140 lande. 
 

• Behov for balance mellem dyrevelfærd 
og i økonomisk vækst i næringen. 
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Forbedring af dyrevelfærd – hvordan? 

Metoder: 
 
• Lovgivning – national kontra EU 
 
• Aftale med interessenter  
 (landbrug, konsumenter,   
 supermarkeder (COOP etc) 
 dyrevelfærdsorganisationer etc) 
 
• Markedsdreven dyrevelfærd 

 
• Dokumentation af, hvordan 

dyrevelfærden i DK ændres over tid 
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Lovgivning – national kontra EU 

Danmark har på en række områder vedtaget 
lovgivning, der går videre end EU’s 
minimumslovgivning. 
 
Det gælder for svin, nöt, mink og fjerkræ  
 

 
Nyeste eksempler for svin:  
 

At søer (suggor) holdes i løsdrift (hålls i 
grupp) allerede fra fravænning (avvänjning)  

 

At gylte (gyltor) holdes i løsdrift fra de 
sættes i løbeafdeling (sätts in i avel)  
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Aftale med interessenter 
• Topmøde marts 2014 –  
 Ministeren afholdt møde med 
 interessenter med TOPMØDE-
 ERKLÆRING til forbedring af 
 svinevelfærd 
 
• Interessenterne omfattede: 

landbrug, slagterier, 
dyreværnsorganisationer, 
konsumentorganisationer,detailhandel 
(COOP etc) og Veterinærforbundet 
 

• Resultat af topmøde-erklæringen blev 
‘Handlingsplan for bedre dyrevelfærd 
for svin’ medio 2014. 
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Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for 
svin 
Den danske svinehandlingsplan indeholder 
en række insatsområder - eksempler: 

• Flere pattegrise (kultingar) og søer 
(sjuggor) skal overleve 

• Alle søer skal holdes i grupper 

• Stop for kastration uden bedøvelse 

• Styrket indsats mod magsår hos sjuggor 

• Konsumenterne som støtte til velfærd 
(dyrevelfærdsmærke) 

• Styrket undervisning i dyrevelfærd for 
landmænd 
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Flere kultingar og sjuggor skal overleve 
  
• Én gris ekstra pr. kull i 2020 

• Målrettet overvågning og handlingsplaner for at 
nreducere dødelighed. 

• 10 mio. kr. til et projekt om at nedbringe dødelighed 
i økologiske svinestalde. 

• Fokuseret avl for bedre overlevelse. 

 

• Reduktion af dødelighed for sjuggor 

• Kortlægning af årsager til sodødelighed 

• Bedre rådgivning skal sikre færre døde sjuggor. 

• Landmænd med for høj dødelighed blandt sjuggor 
skal involvere  veterinær for at sikre, at færre søer 
dør. 

• Bedre avl skal få flere sjuggor til at overleve. 
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Stop for kastration af kultingar 

• Kastration uden bedøvelse skal ophøre 
senest i 2018 

 
• Udvikling en online automatisk detektionsmetode for 

lugt fra hangrise 
 
 

• International fact-fingding om bedøvelse 
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Styrket indsats mod magsår  
 
• Forekomsten af magsår reduceres gennem 

styrket veterinær sundhedskontrol 
 
 
 

• Alle besætninger skal have magsårsfrekvens 
identificeret  i forbindelse med slagtning/kødkontrol 

• Ved høj frekvens skal veterinær og landmand 
iværksætte tiltag til reduktion af frekvens af magsår – 
skift af foder etc 

• Mere forskning i årsager til magsår 
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Markedsdreven dyrevelfærd 

Udvikling af et dyrevelfærdsmærke. 
 

• Statsligt dyrevelfærdsmærke for svinekød 

• Idé fra Holland – ”Beter leven – altijd beter” 

• Større transparens for konsumenterne  

• Mål: Konsumenterne køber svinekød fra svin 
med højere dyrevelfærd -> mere dyrevelfærd i 
staldene drevet af konsumenterne og ikke 
lovgivning 

• Deltagere: Staten, slagterier, supermarkeder, 
dyrebeskyttelsesorganisationer 

• Statslig investering: 17 mio kr i 4 år 
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Dyrevelfærdsmærke – hollandsk model 
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Dyrevelfærdsmærket.. 

 

• Dyrevelfærdsmærket er: 

 

 Det er et statsligt paraplymærke - kan 
anvendes selvstændigt eller sammen med 
allerede kendte mærker - Økologimærket eller 
”frilandsgrisen” 

 

  Mærket skal være i tre niveauer, hvor der 
tildeles fra en til tre stjerner, og hvor    
signalerer det højeste niveau af dyrevelfærd, - 
økologi  

 

 Mærket introduceres i første omgang for svin, 
men kan senere udvides til andre dyrearter 
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Dyrevelfærdsmærket… 

 

• Indhold i mærket: 
 

Fritgående søer i hele produktionsforløbet 
 

Ingen svanskupering 
 

Halm som beskæftigelsesmateriale 
 

Mere plads 
 

Max. Transporttid på 8 timer til slagtning 
 

Det, der især skiller de tre niveauer, er krav om plads, 
herunder areal på mark, og hvor meget halm 
 
Det første kød med dyrevelfærdsmærke 
forventes i supermarkedet ultimo 2016 / primo 
2017 
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Fremtidige udfordringer 
 
 
• Kommunikation om dyrevelfærd i et 

industrialiseret landbrug 
 

 
• Dokumentation af dyrevelfærd i Danmark -> 

positiv eller negativ ændring 
 
 

• Dyrevelfærden skal forbedres i hele EU 
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Information om dyrevelfærden i Danmark 

• Videncenter for Dyrevelfærd / Danish Centre for 
Animal Welfare (DCAW) 

 
• DCAW er et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og 

Københavns Universitet og Aarhus Universitet 
 

• Informerer befolkning, presse og politikere 
 
• Initierer forskningsprojekter på identificerede 

problemer inden for dyrevelfærd.  
 

• DCAW er medstifter af netværket ‘Nordic Network for 
Communicating animal welfare (NordCAW)’. 
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Dokumentation af ændring i dyrevelfærd – udvikling af 
nationalt dyrevelfærds-indeks for svin 

Formål 
Data-baseret tal for udvikling i dyrevelfærden i Danmark fra 2016 og 
fremefter 
 
Hvad kan indeks bruges til? 
• Give politikere, styrelse og landbrug et bedre grundlag for at træffe 

beslutninger om indsatser, der skal forbedre dyrevelfærden. 
 

• Gøre det muligt at måle, om forskellige initiativer inden for nöt- og 
svineproduktionen –har en dokumentérbar effekt på dyrevelfærden. 

 
Typer af data 
1. Primære data – data indsamlet i besætninger 
2. Sekundære data – data fra eksisterende databaser – kødkontrol, forbrug 
af antibiotika etc 
 
Projekt periode 
2013-2016 
 
Projektdeltagere 
• Fødevarestyrelsen 
• Københavns Universitet  
• Aarhus Universitet 
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Bedre dyrevelfærd på internationalt 
niveau 

• Total europæisk stop for svanskupering - 

ændring af EU’s svinedirektiv og dermed 
harmoniserede produktionsbetingelser. 
 

• Alle sjuggor holdes i grupper 
 

• Ophør med kastration 
 

• Positionspapir om svins velfærd, der blev underskrevet 
af de ansvarlige ministre fra Sverige, Danmark, 
Holland og Tyskland ved svinevelfærdskonference  
København - april 2015. 
 

• Positionspapiret er præsenteret for de andre EU-lande 
-> optimalt pres to EU kommission og kommissær 
Andriurkaitis 
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Tack for er 
uppmärksamhet 
 
 

Frågor 
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