
LandbrugsAvisen   IndsIgt 25 24. MAJ 2018

Alliancer har 
stor betydning 
for, at vi kan 
øge eksporten af 
velfærdssvine-
kød og dermed 
give flere danske 
svineproducen-
ter mulighed 
for at etablere 
systemer til løse 
søer. 

Chr. Fink Hansen, 
Seges.

Danmark er inter-
nationalt set i front, 
når det drejer sig om 
løsdrift til søer i fare-
stalden. Det er en po-
sition, der kan få stor 
betydning for vores 
fremtidige eksport.  

Af Morten Thomsen
mot@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 51

Repræsentanter for tre af 
verdens største dyrevel-

færdsorganisationer sad i to 
dage på Axelborg sammen 
med forskere og branchefolk 
og drøftede udviklingen om-
kring løsdrift i farestalden. 

»Det er værdifuldt, at vi for-
mår at samle både velfærds-
organisationer, forskere og 
branchefolk til en workshop i 
Danmark om dette emne«, si-
ger sektordirektør Chr. Fink 
Hansen, Seges Svineproduk-
tion, der selv deltog. 

Bøjler eller ej?
Et emne på workshoppen var, 
om den danske model med op-
boksning af soen omkring fa-
ring kunne accepteres.

»Vi oplever, at der nu er en 
generel accept af at bruge be-
skyttelsesbøjler omkring fa-
ring frem for et system med 
fuld løsdrift. Ikke mindst i en 
overgangsperiode«, siger Vivi 
Aarestrup, Seges. 

Hun oplever, at andre lande 
lytter til de danske erfaringer 
med beskyttelsesbøjler, og at 
det i sidste ende kan få betyd-
ning for vores eksport. Delta-

Udlandet lytter til 
danske svine-erfaringer 

gerne i workshoppen er nem-
lig anerkendte eksperter i deres 
hjemlande. 

»Men de er også rådgivere for 
nogle af vores kunder. Derfor er 
det vigtigt, at de har været med i 
diskussionen på workshoppen«, 
siger Vivi Aarestrup. 

Penny Sawyer, udviklingschef 
hos kinesiske CIWF, anerkender, 
at beskyttelsesbøjler kan være et 
nødvendigt skridt på vejen mod 
løsdrift.

»På lang sigt må fuld løsdrift 
dog være endemålet«, siger hun. 

Tyske Astrid vom Brocke, kon-
sulent i Nordrhein-Westphalen, 
peger også på, at udviklingen 
går i retning af løsdrift.

»Alle tyske svineproducenter 
må forberede sig på den udvik-
ling«, siger hun.

Forskning i samme ret-
ning
Deltagerne i workshoppen rejste 
hjem med en fælles forståelse 
af, hvor der er huller i den fæl-
les viden, og hvilke udfordrin-
ger man står over for. 

»Det betyder, at kommende 

forskningprojekter i højere grad 
arbejder i samme retning, frem 
for som hidtil at stritte i forskel-
lige retninger«, fortæller Vivi 
Aarestrup. 

Danmark er samtidig med til 
at sætte rammerne for forsk-
ningsprojekter i andre lande. 

Blandt de mest presserende 
forskningsmæssige emner var 
håndtering af stadig større kuld, 
udvikling af stier, der imøde-
kommer fremtidige markeds-
krav, sti-design, der tager hensyn 
til såvel so, pattegrise som per-
sonale, og om hvornår beskyttel-
sesbøjler bør åbnes.

Sideeffekt
Chr. Fink Hansen er særligt glad 
for de kontakter og mulige alli-
ancer, der er skabt til fremtidige 
samarbejdspartnere. 

»Alliancer har stor betydning 
for, at vi kan øge eksporten af 
velfærdssvinekød og dermed 
give flere danske svineprodu-
center mulighed for at etablere 
systemer til løse søer. Derfor er 
samarbejde med eksperter fra 
Sverige, Australien, Tyskland, 
UK og store internationale dy-
revelfærdsorganisationer meget 
vigtigt«, siger han. 

Han fremhæver desuden, at 
workshoppen også er en stor an-
erkendelse af dansk forskning 
og dansk svineproduktion. 

»Det er meget værdifuldt, at 
deltagerne rejser hjem med det 
i bagagen«, siger han.

Skal soen i farestalden, som her, være helt fri, eller kan bøjler accepteres i nogle dage omkring faring? 

Deltagerne tegner, diskuterer 
og fortæller om erfaringerne 
fra deres hjemlande omkring 
løsdrift. Foto: L&F.

 ■ I to dage var 38 forskere, brancheansatte og medlemmer af 
dyrevelfærdsorganisationer i Danmark. De kom fra 12 for-
skellige lande, herunder USA, Australien, Canada og mange 
europæiske lande

 ■ Formålet var at diskutere fremtidens faresti til løse søer, at 
fremlægge de seneste forskningsresultater og gennemføre 
gruppearbejde med det formål at pege på anbefalinger og 
videnshuller

 ■ Seges Svineproduktion var vært for workshoppen.

Internationalt velfærdsmøde i Danmark

38
internationale forskere, dyrevelfærdsfolk og 

brancheansatte var samlet til en to dages 
workshop i København.

Interview

Birgith Sloth, biolog og råd-
givende konsulent for DOSO, 
Dyreværns-Organisationernes 
Samarbejds-Organisation. 

Birgith Sloth, biolog og rådgivende 
konsulent for DOSO (Dyreværns-
Organisationernes Samarbejds-
Organisation) deltog i workshoppen.   

 ? Hvordan oplevede du de forskellige landes 
holdning til løsdrift på workshoppen
Jeg oplevede den som overraskenede god og positiv, 
men jeg oplevede også, at os fra de nordiske og nord-
europæiske lande har de mest kritiske forbrugere, og 
derfor var længst fremme omkring løsdrift. 

 ? Hvilket endemål ser du for opstaldning af 
søer i farestalden
Endemålet bør være, at alle søer er løse hele perio-
den. Når det er sagt, så ved vi også godt, at det kan 
være svært at løfte et lands produktion så højt på en 
gang. Derfor har vi i DOSO også den holdning, at bøj-
ler kan være en løsning i en overgangsperiode. 

 ? Har det været drøftet i DOSO
Ja, vi har haft debatten i DOSO, og for eksempel var 
holdningen omkring hjertemærkningen, at et hjerte 
er bedre ingen hjerter, men at to og tre hjerter natur-
ligvis er bedre. 

 ? Kan forbrugerne føle sig snydt
Nej, det tror jeg ikke. Forbrugerne ved for eksempel 
godt, at der er forskel på et, to og tre hjerter. I DOSO 
ser vi det positivt, at så mange forbrugere kender til 
hjertemærkningen. Vi håber, at de med tiden går fra 
et til to og tre hjerter. 

 ? Oplever du, at informationen om velfærd til 
forbrugerne er god nok 
Jeg synes faktisk, at både man både i butikkerne, på 
kødpakkerne og i fx tilbudsaviser oplyser om de for-
skellige velfærdsmæssige niveauer, så jeg synes, at 
de forbrugere, der vil vide noget om emnet, også har 
mulighed for at få information. 

Forbrugerne er 
godt oplyste


