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INTE HOTAD – ÄN
DJURVÄLFÄRDSMÄRKT. Niels Aage Arve, Krannestrup, producerar grisar med ett hjärta

HJÄRTAN. Dansk djurvälfärdsmärkning går från ett till
tre hjärtan. Ju bättre djuromsorg, desto fler hjärtan.

i djurvälfärdsmärkningen och har slutat att kupera svansarna. Slaktanmärkningarna på svansbitFOTO: MARCUS FRENNEMARK
ning, som låg på 0,5 procent innan, har inte ökat.

Danska uppfödare står
i kö för att ställa om
KRANNESTRUP OCH VEJLE,
DANMARK

Niels Aage Arve är pionjär när dansk grisproduktion växlar upp djuromsorgen. Det ger ett
hjärta i djurvälfärdsprogrammet och en krona
extra i plånboken.

Krannestrup. Suggan får fixeFOTO: MARCUS FRENNEMARK

Det har gått ett år sedan Krannestrup slutade att kupera
svansarna. Det har gått över
förväntan. Slaktanmärkningarna på svansbitning, som låg
på 0,5 procent innan, har inte ökat. Men det krävs mer av
såväl utrymme som halm och
tillsyn för att klara det.
– Utmaningen är klimastallet (tillväxtstallet), där har vi
minskat beläggningen med 20
procent, säger Niels Aage Arve.
Lösgående suggor har han
haft sedan 2013 när det nya
grisningsstallet togs i bruk.
Till en början fick suggorna
grisa helt fritt i boxen men
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1 Det får du göra om aktivisterna kommer

det ökade smågrisdödligheten påtagligt. Nu finns det fixeringsgrindar i alla grisningsboxar och Niels Aage Arve
fixerar suggorna i fyra dagar i
samband med grisningen.

Använder amsuggor

Det har sänkt smågrisdödligheten till en mer hanterlig nivå, även om den fortfarande
ligger högre än det danska
genomsnittet, som baseras på
suggor fixerade under hela digivningen.
Suggorna föder många levande grisar, i snitt 18 stycken per kull. Det kräver kullutjämning och gården har ett
välutvecklat system med amsuggor för att kunna avvänja
14,7 grisar per kull.
Grisarna från Krannestrup
kvalar in i det danska djurvälfärdsprogrammet och får
märkas med ett hjärta, av tre
möjliga.
För det får Niels Aage ett
pristillägg på en dansk krona
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der 2016. Grisköttet är först
ut men avsikten är att flera
produkter ska märkas efterhand. Sedan i maj 2017 finns
hjärtemärkta produkter ute i
butik.
– Målet är att marknaden
ska driva utvecklingen mot
högre djurvälfärd och att konsumenterna, när de kan välja,
ska betala vad det kostar, säger Per Olesen, som är veterinärpolitisk chef på branschorganisationen Landbrug &
Fødevarer.

kilot när grisen går till slakt,
han har dessutom ett tillägg
på 30 öre för att han uppfyller kraven för export till Storbritannien.
– Med en krona extra kilot
går det ihop med det extra arbetet vi har. Vi slipper ju dessutom arbetsmomentet med
att kupera svansarna, säger
han.

Griskött först ut

Den danska djurvälfärdsmärkningen initierades av
statliga Fødevarestyrelsen un-

Marcus Frennemark

FAKTA

Hjärtemärkning i tre nivåer
Den danska djurvälfärdsmärkningen finns i tre nivåer
från ett till tre hjärtan. För att
erhålla ett hjärta ska följande
kriterier uppfyllas:
l Suggan ska vara lösgående
men får fixeras i upp till
fyra dagar i samband med

grisningen.

l Suggan ska ha större yta att
röra sig på än i standardproduktion och hon ska ha tillgång till halm för bobygge och
förströelse.
l Kultingarna ska ha hela svansar.
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