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SVENSK GRIS ÄR
Men nya djurskyddsregler kan
urholka konkurrenskraften

Förbereder jämförelse
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duktion stod i fokus, har importen av griskött minskat.
Detta har drabbat Danmark
som passerats av Tyskland
som viktigaste importland. Det
tyska grisköttet hittar sällan ut
i dagligvaruhandeln men är
desto vanligare i storhushållen
och charkfabrikerna.

Coop har utöver det danska köttet även en viss import
från Nederländerna.
– Köttet kommer från ett
koncept som ställer högre
krav gällande utrymme, fix- På turné i Sverige
ering, svanskupering och sti- Den danska köttbranschen
mulerande material än vad arbetar på att komma tillbaka
EU-lagstiftningen kräver men till positionen som god tvåa
dock lägre krav än svensk i Sverige. Svenska kundfölagstiftning, säger Tobias Ry- retag bjuds till Danmark för
degren, presschef på Coop att besöka gårdar och slakteSverige.
rier. Danska djurbönder har
Axfood begränsar
varit på turné i Svesig till handel med
rige för att berätta
danskt griskött berätom sina ansträngtar hållbarhetschefen
ningar att öka djurÅsa Domeij. Hon föromsorgen. Djurvälbereder en jämförelse
färdsmärkningen är
mellan de danska och
i första hand framtasvenska reglerna.
gen för den danska
– Jag har ställt fråhemmamarknaden
gor till den danska simen på vissa exdan och vill ha mer
portmarknader, till
exakt
information Man måste
exempel den svensom de olika nivåerna. tänka
ka, kan den också
Jag ska göra en nogha betydelse. Jordgrann
benchmark långsiktigt
bruksverket har nymot svensk gris, sä- när det
ligen fastställt nya
ger Åsa Domeij.
svenska djurskyddsSedan den stora gäller konregler, som träder i
grisdebatten 2014, då kurrenskraft den 1 decemsvanskupering
och
ber.
kraften
antibiotikaförbrukDe innebär bland
ning i dansk grispro- Åsa Domeij
annat att smågrisar

under vissa specifika förutsättningar får avvänjas redan
vid 21 dagars ålder. Det uttalade syftet är att öka lönsamheten och konkurrenskraften
för svensk grisnäring.
Regelförändringarna och
förarbetet till dem har mött
kritik från forskare samt från
konsument- och djurskyddsorganisationer.
Regelförändringarna
påverkar inte inställningen till
svenskt kött hos handeln, åtminstone inte initialt.
– Svenskt griskött har en
särställning ändå. Tiden får
utvisa hur stor förändringen
blir i praktiken, säger Maria
Lundesjö Ahnström.
Åsa Domeij, som också sitter i Jordbruksverkets insynsråd, har tagit intryck av debatten om djurskyddsreglerna och ser risken att de svenska mervärdena ska urholkas
av en negativt färgad debatt.
– Vi vet att kunderna tycker att djurvälfärd är en viktig
hållbarhetsfråga. Den här enstaka förändringen i sig är inte sådan att vi skulle byta en
massa råvara men man måste
tänka långsiktigt
när det gäller konkurrenskraften,
säger Åsa Domeij.
Marcus Frennemark
08-588 338 05 marcus.frennemark@atl.nu

HAR KNORREN KVAR. Danska smågrisar med knorren kvar på
ras i fyra dagar i samband med grisningen.

Skyddsjakt på hjort tillåts nästa år
För att minska skadorna
i lantbruket blir det efter
årsskiftet tillåtet med
skyddsjakt på kron- och
dovhjort.
Regeringen
ändrar
jaktförordningen för att tillåta
skyddsjakt på hjort.
”En utökad skyddsjakt på

Summa

De tre stora inom svensk dagligvaruhandel, Ica, Axfood
och Coop, känner väl till och
välkomnar den danska djurvälfärdsmärkningen.
– Det är bra att vår viktigaste, och för tillfället enda, utländska leverantör jobbar aktivt med att förbättra djurvälfärden. Men för oss kommer
det alltid att vara viktigast att
jobba med svenskt kött, säger
Maria Lundesjö Ahnström,
kvalitetsspecialist på Ica.

FAKTA

Summa

Svenskt griskött är fortfarande nummer ett för
handeln i Sverige och det
påverkas inte av höjda
djurvälfärdsambitioner
i Danmark.
Men förändrade djurskyddsregler riskerar att
på sikt urholka den
svenska konkurrenskraften mot importkött.

Summa

årskalvar kommer att hjälpa
jord- och skogsbrukarna utan att medföra alltför stor negativ påverkan på kron- och
dovhjortsstammarna”, säger
Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.
Jakt blir tillåten på årskalvar som befinner sig på fält
med oskördade grödor samt

på skogsplanteringar. Den
får också ske utan att det behövs något tillstånd från länsstyrelsen under tiden 1 juli–
15 april. Skåne län, som har
en välfungerande förvaltning,
samt Gotland, som saknar
kronhjort, undantas från den
utökade skyddsjakten.
Ulf Aronsson

ATL.nu/atltv

I veckans avsnitt:
Måndag 4/12 kl. 15
l Stadsnära skogsbruk
l Jerseykor betalar sig
l Test: Isuzu pickup

