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Fem steg
till bättre griskött

Trots att Danmark är ett litet land, så är den  
danska grisköttsnäringen världsberömd och  
bland de effektivaste och mest kunskaps-
baserade lantbrukssektorerna i världen. 

Danmark är ledande när det gäller livs- 
medelskvalitet och -säkerhet, djuromsorg 
och hållbara lösningar, tack vare samarbetet  
mellan lantbrukarna, köttindustrin och 
myndigheterna understött av ett omfat-
tande forsknings- och utvecklingsprogram.
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Djuromsorg
Djuromsorg är ett väsentligt element i dansk grisproduktion och vi 
tar i hög grad ansvaret för förbättringar på det området, eftersom  
god etik och omsorg om djuren ger starka och friska grisar. Varje 
år avsätter grisproducenterna ca 100 milj. DKK till forskning och 
utveckling och 22 milj. DKK öronmärks för forskning i bättre djur-
omsorg. 

 Danska grisar har dagligen tillgång till dusch och leksaker av  
 naturmaterial.

 Från 2013 är alla suggor lösgående under dräktigheten.
 Smärtlindring används i samband med kastrering.
 I Danmark är det inte tillåtet att bygga stall med helspaltsgolv. 
 Särskilda krav på intransport betyder att dödligheten under  

 transport är den lägsta i världen – 0,009% (2011).
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Livsmedelssäkerhet
Livsmedelssäkerhet är en förtroendesak och en hörnsten i den 
danska grisköttsproduktionen. En produktion som optimerats 
hela vägen genom den integrerade produktionskedjan för att 
garantera friska och säkra grisköttsprodukter. 

 Danmark har världens mest restriktiva antibiotikapolitik.
 Danskt griskött innehåller inga oönskade ämnen.
 Alla producenter och slakterier är en del av ett fullt integrerat  

 salmonellaövervakningsprogram.
 Danskt griskött har en av världens lägsta förekomster av  

 salmonella. 
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Ursprung och spårbarhet
I Danmark utförs en omfattande registrering, märkning och doku-
mentation överallt inom grisköttsproduktionen. Syftet med det är 
att säkra, att köttet alltid kan spåras tillbaka till utgångspunkten. 
Alla grisar som slaktas är födda och uppvuxna i Danmark, vilket ger 
kunderna optimal säkerhet för kvaliteten på danskt griskött. 

 I Danmark slaktas enbart grisar som är födda och uppvuxna  
 i Danmark.

 Endast grisar som lever upp till DANISH produktstandard  
 används.

 Det danska spårbarhetssystemet säkrar att köttet är danskt  
 och kommer från friska djur. 
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Bärkraft - miljö och klimat 
Danmark är bland de absolut bästa på att producera miljöeffektivt 
och klimatvänligt griskött. De senaste 25 åren har produktionen av  
griskött ökat i Danmark, medan det samtidigt har skett en markant 
minskning av miljöpåverkan.  Branschen vill medverka till ett högt 
miljöskydd, både i Danmark och globalt, och arbetar öppet och 
målinriktat för att minska miljöpåverkan och bidra till helhetsorien- 
terade lösningar i hela värdekedjan.

 Idag produceras två slaktsvin med samma miljöbelastning  
 som ett slaktsvin 1985.

 Grisarnas foderförbrukning är den enskilda faktor, som bidrar  
 mest till utsläppen av växthusgaser. Högre fodereffektivitet  
 är därför lika med mindre utsläpp av växthusgaser.

 Den danska grisbranschen arbetar medvetet med resurs- 
 optimering och miljöteknologiska lösningar.

 Miljöbelastningen från transport av danskt griskött är sett ur  
 ett LCA-perspektiv försvinnande liten (< 1%) och ’Food Miles’  
 är därmed en obetydlig miljöfaktor i grisköttets produktkedja.

 Andelsslakterierna har minskat sina utsläpp av växthusgaser  
 med 30 %.
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Leveranssäkerhet
Danskt griskött har i många år varit en populär exportvara, och det 
har givit oss stor erfarenhet av att hantera olika typer av kundkrav.  
Den fortsatta framgången beror på att vi alltid sätter högsta möjliga  
standarder för vår produktion, våra produkter och vår service. 
Likartade produkter i stora mängder gör oss flexibla och ger oss 
möjlighet att alltid kunna leverera exakt den vara och den kvalitet 
som beställs och på avtalad tid. 


