Dansk grisnäring ska bli ännu bättre på djuromsorg för
grisar
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Dansk grisnäring har en tydlig inriktning på att successivt bli
ännu bättre på djuromsorg. Under 2018 har Landbrug &
Fødevarer tre satsningsområden för den danska grisnäringen.
Satsningarna innebär att det kommer att bli fler lösa suggor,
skonsammare kastrering samt 230 miljoner kronor till
forskning.
I januari presenterade Landbrug & Fødevarer tre insatsområden för den danska
grisnäringen. Det kommer att bli fler lösa suggor, skonsammare kastrering samt 230
miljoner kronor till forskning. Jämfört med andra EU-länder ligger Danmark långt framme
när det gäller djuromsorg, men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka. Vi vill hela tiden bli
ännu bättre, säger Karen Hækkerup, VD för Landbrug & Fødevarer.
Endast kastrering med bedövning
Idag kastreras majoriteten av hangrisarna, både inom den ekologiska och den
konventionella produktionen. Om hangrisarna inte kastreras ökar risken för så kallad
galtlukt i köttet. Idag använder alla danska lantbrukare smärtlindring i samband med
kastrering och 2018 inför de danska lantbrukarna på eget initiativ – som några av de första i
världen – krav på lokalbedövning innan kastrering.
Fler lösa suggor
Alla suggor går lösa under dräktighetstiden och alla nya löpstall inreds idag för lösdrift.
Danska grisuppfödare är, på eget initiativ, världsledande på att bygga grisningsstall för lösa
suggor. Men när suggorna går fritt i grisningsstallen stiger dödligheten bland spädgrisarna
– bland annat för att suggorna lägger sig på dem. Vi intensifierar därför forskningen och
försök med grisningsstall för lösa suggor, som tar hänsyn till både suggorna och
spädgrisarnas överlevnad.
Forskning
Danmark har en hög djuromsorg om lantbrukarna vill hela tiden bli ännu bättre. Under 2018
investerar de danska grisuppfödarna över 230 miljoner danska kronor i forskning om
kvalitet, djuromsorg och hållbarhet.
Mer om dansk djuromsorg
Vi arbetar med att utveckla och förbättra djuromsorgen på många områden i den danska
grisuppfödningen. Det gäller bl.a. att undvika svanskupering, att säkerställa att fler
spädgrisar överlever och att suggorna blir mer motståndskraftiga och lever längre.

1/3

Det danska lantbruket satsar på att sänka mängden antibiotika ytterligare och dessutom
fokuserar man allt mer på att föda upp grisar helt utan antibiotika. Livsmedels- och
miljöminister Esben Lunde Larsen berättar i ett pressmeddelande att: ”Med det här
projektet tar vi ett viktigt steg på vägen mot att kunna föda upp betydligt fler grisar helt utan
antibiotika”.
Vetenskapsbaserad antibiotikafri uppfödning av grisar
Projektet lyfts av Danish Crown, Danmarks tekniska universitet, Köpenhamns universitet,
Statens Serum Institut och SEGES. Dessutom har miljö- och livsmedelsministeriets Grönt
utvecklings- och demonstrationsprogram tillfört 12,5 miljoner danska kronor till projektet.
Den totala budgeten är på 15,5 miljoner danska kronor.
Syftet är att skapa en gedigen och vetenskapsbaserad grund för att öka antalet slaktgrisar
som föds upp helt utan antibiotika (OUA-uppfödning) så att OUA kan bli en lönsam
verksamhet. Det är bara 2,5 år sedan Danish Crown startade det första försöket med OUAuppfödning och förutom att säkra en ökad uppfödning av OUA-grisar ska projektet även
bidra till att OUA-uppfödarnas erfarenheter breddas. Detta är möjligt bl.a. för att projektet
inte endast är baserat på politisk vilja, utan primärt är marknadsdrivet.
Fakta om uppfödning av grisar utan antibiotika
Grisarna, som föds upp utan antibiotika, får ingen som helst antibiotika från födsel till slakt.
Skulle en gris bli sjuk får den behandling och kan senare slaktas och säljas som en
konventionell gris. Grisarna får inte utfodras med animaliskt fett, blodprodukter eller
fiskprodukter. Dessutom är användning av relevanta vacciner ett bra verktyg.
Allt tyder också på att produktionen kan vara möjlig även i större skala.
”Produktion av slaktgrisar som inte behandlats med antibiotika (OUAFoto: Poul Bækbo
produktion) är möjlig att genomföra som en del av produktionen i
befintliga grisproduktioner”, enligt Poul Bækbo, Chefskonsulent på
SEGES. Han understryker också att det kräver ett ihållande och konsekvent fokus på
djuren och att det inte finns någon standardlösning. Speciellt viktiga verktyg är drift med
“allt in – allt ut”, som säkerställer smittoavbrott, samt anpassat foder.
Ihållande minskning av antibiotikaanvändningen i dansk grisuppfödning
Även om man inom lantbruket redan har minskat mängden antibiotika med 25 % sedan
2009 (Landbrug og Fødevarer), är man positivt inställd till utvecklingen. Christian Fink
Hansen, sektordirektör för grisuppfödning hos Seges: ”Vi är glada över ministerns
uppbackning av projektet, så att vi även i fortsättningen kan minska
antibiotikaanvändningen och sprida våra goda erfarenheter till övriga branscher.”
Projektet fortsätter till 2021 då vi förväntar att det föds upp 1,5 miljoner grisar utan
antibiotika. Som jämförelse föds det idag upp ca 200 000 grisar utan antibiotika.
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