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Forord 
Svineafgiftsfondens formål er at styrke svinekødssektorens udviklingsmuligheder og konkurren-

ceevne. Dette gør fonden gennem målrettede indsatser i de forskellige led af værdikæden i den 

danske svinesektor, og en af de indsatser, som fonden har støttet, er en konkurrencedygtig han-

griseproduktion. Den danske svinesektor indgår i de fælles europæiske bestræbelser på at ophøre 

med kastration, der er nedfældet i den såkaldte Bruxelleserklæring, hvorigennem landbrug, industri, 

detail og dyrevelfærdsorganisationer sammen tager initiativet til at udbrede produktionen af han-

grise. I den danske kontekst spiller Svineafgiftsfonden en vigtig rolle i at støtte genenmførelsen af 

disse bestræbelser.

Denne effektvurdering gør en foreløbig status over den række af fondsstøttede aktivteter, som skal 

tage hånd om de udfordringer en hangriseproduktion har. Både i form af ændret adfærd hos dyrene 

og - ikke mindst -håndteringen af hangrisekødet, så den danske produktion stadig kan være et stærkt 

eksportbrand til gavn for landmændene, virksomhederne og samfundet som helhed.

De overordnede konklusioner for de gennemførte aktivteter er:

•	 at danske forskere er i front, når der skal implementeres nye metoder til lugtdetektion.

•	 at en hurtig metode til lugtdetektion i form af en valideret human nose-metode sikrer overgangen 

indtil mere komplekse målingsmetoder kan tages i anvendelse.

•	 at frasorteringsproblematikkerne i den økologiske produktion er undersøgt.

•	 at mulighederne for at reducere lugt gennem fodring er belyst og cost-benefit-beregnet.

•	 at betydningen af lavere slagtevægt er undersøgt.

•	 at den nyeste viden inden for smertelindring er sikret bredt formidlet.

•	 at en række anvendelsemuligheder for hangrisekødet er undersøgt og grænseværdier fastlagt.
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1. Introduktion
1.1 Baggrund og formål

I denne rapport præsenteres effektvurderingen af en række aktiviteter, som fonden har været med til at støtte, og 

som på forskellig vis understøtter udbredelsen af hangriseproduktionen.

Af hensyn til dyrenes velfærd samarbejder landbrug, industri, forskning, detailhandel, veterinærer og dyrevel-

færdsorganisationer hen imod et ophør med kastration i EU.

Udfordringen er at skabe en lønsom produktion uden kastration, hvor de lugtstoffer, som handyrene udskiller, 

ikke forringer kvaliteten af det endelige produkt, kødet, og skaber negative forbrugeroplevelser.

Hangriseproduktionen skaber en række udfordringer i hele sektoren. En sådan produktion, som hidtil kun har 

kørt i et begrænset omfang inden for den konventionelle produktion, stiller krav til opstaldning, management 

og fodring i primærproduktionen, forårsager ændringer på slagterierne og i afsætningsleddet, idet slagte-

kroppene ændres og lugtdetektion bliver en nødvendighed. Større mængder kød skal forarbejdes til særlige 

produkter. Alt sammen for at forbrugeren kan være sikker på at få en god oplevelse, når der bringes svinekød 

med hjem i indkøbskurven.

Indsatsen for at ophøre med kastration har derfor to vigtige vinkler.

•	 En dyrevelfærdsvinkel – hvilke metoder bør erstatte kastrationen?

•	 En forbrugervinkel – hvilke reaktioner kan for- ventes i markedet, og kan forbrugerne fortsat sikres mod ornelugt 

i kødet?

Ved at søge begge vinkler koordineret i EU kan der etableres løsninger, som skaber ensartede vilkår i produkti-

onskæden og på markedet. Dette er i 2010 sammenfattet i en Bruxelleserklæring, hvor landbruget, industrien, 

detailhandlen, forskere, dyrlæger og dyrevelfærdsorganisationer har formuleret en målsætning om at ophøre 

med kastration i 2018. Erklæringen ses herunder.

Bruxelleserklæringen
For at sikre at beslutningen om at ophøre med kirurgisk kastration gennemføres, skal følgende redskaber 

være tilgængelige og anvendelige: 

•	 Gensidigt anerkendte metoder til vurdering af ornelugt. 

•	 Europæisk anerkendte referencemetoder for måling af de stoffer, der giver ornelugt. 

•	 Hurtige metoder til påvisning af ornelugt på slagterier. 

•	 Reduktion af de stoffer, der giver ornelugt, gennem svineavl og/eller management og 

fodring. 

•	 Produktionssystemer og management af ukastrerede hangrise i forbindelse med opdræt, transport 

og slagtning for at mindske seksuel og aggressiv adfærd.
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Denne effektvurdering ser samlet på de fondsstøttede aktiviteter, som siden denne erklæring særligt har adres-

seret hangriseproblematikker. Udover de bevillinger til dette formål, som fonden har tildelt på de ordinære 

ansøgningsrunder, gennemførte fonden i 2010 en særlig ansøgningsrunde rettet mod udfordringerne ved en 

handyrproduktion. Det er Bevillingsstrategien fra denne runde, der er anvendt som ”målestok” for effekterne 

af fondens støtte til at fremme dansk produktion og slagtning af handyr. Med denne afgrænsning forholder 

effektvurderingen til de aktiviteter, der er gennemført efter den særlige ansøgningsrunde i 2010. Strategien 

fremgår af faktaboksen nedenfor.

I denne rapport er resultaterne af aktiviteterne opsamlet fra de forskellige projektrapporter og gennem inter-

views med nøglepersoner i en række videninstitutioner og organisationer. 

De interviewede er: Susanne Støier, Centerchef for råvarekvalitet på Danish Meat Research Institute – 

Teknologisk Institut. Simme Eriksen, projektleder på Udviklingscentret for Husdyr på Friland. Hanne Maribo, 

chefforsker på Videncenter for Svineproduktion. Per Olsen,afdelingsleder hos Landbrug & Fødevarer.

Rapporten følger den tredelte indsats fra fondens hangrisestrategi i sin opbygning. Aktiviteterne er opdelt og 

effektvurderet efter de tre punkter i strategien og beskrevet i kapitlerne 3 – 5. Næste kapitel indeholder et 

sammen drag af de konklusioner, der drages i hvert af de tre vurderingsafsnit.

Denne rapport fokuserer på Svineafgiftsfondens indsats for at udbrede hangriseproduktionen. Ved siden 

af denne indsats skal desuden fremhæves avlsudviklingsarbejdet i regi af Videncenter for Svineproduktion. 

Avlsarbejdet finansieres kun for en mindre andel af Svineafgiftsfonden, hvorfor en udtømmende vurdering af 

dette udviklingsarbejde ligger uden for rammerne af denne rapport. På længere sigt ventes den genetiske dispo-

nering for lugtstofferne at være kraftigt reduceret. Dette vil reducere behovet for særlig opstaldning og fodring 

af handyrene primærproduktionen helt. Det vil dog ikke kunne udelukke at enkelte, få dyr kan have en genetisk 

varians, hvor lugtstoffer alligevel forekommer. For at sikre forbrugernes oplevelse af svinekødet og en god 

råvareudnyttelse, vil anvendelsen og sorteringen på slagteriet derfor skulle udvikles sideløbende.

I svineafgiftsfonden tages der således hånd om at sikre håndtering i hele værdikæden, som fremmer hangri-

seproduktionen inden for en kort tidshorisont, samtidig med at metoder og teknikker udvikles til fremtidens 

produktion. 

Svineafgiftsfondens hangrisestrategi 2010.  
Der støttes:  Aktiviteter der fremmer en internationalt accepteret sorteringsmetode til kød fra hangrise. Der 

kan herunder støttes: Udvikling, færdiggørelse og/eller kritisk validering af detektions- og sorteringsmetoder 

med en kort implementeringshorisont i forhold til en praktisk, erhvervsmæssig anvendelse.

Aktiviteter der kan bidrage til en minimering af frasorteringsprocenten ved en målrettet indsats i 

besætningerne.
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2. Sammendrag

I dette afsnit gives en status på afsluttede og igangværende aktiviteter. Den opsummeres i relation til de enkelte 

punkter i strategien:

2.1 Aktiviteter der fremmer en internationalt accepteret sorteringsmetode til 
kød fra hangrise

Effekten af at have gjort de danske erfaringer med detektion af hangriselugt er blandt andet, at disse kan indgå i 

fælles europæiske samarbejdsprojekter, så resultater fra en dansk kontekst bliver en del af grundlaget for videre 

europæiske initiativer. Dette skete eksempelvis i EU-projektet ALCASDE, hvor hangriseanalyser foretaget på 

forskellige laboratorier i en række europæiske lande blev sammenlignet. Sammenligningen viste store lande-/

laboratoriemæssige forskelle, hvorfor der er behov for en optimering og validering af metoderne. I EU-regi er 

der derfor igangsat et projekt v. JRC (belgisk referencelaboratorium) med henblik på fastlæggelse af en referen-

ceanalyse for ornelugtstoffer (skatol og androstenon). Støtten til detektionsmetoder har den effekt, at danske 

forskere kan følge udviklingen af en referenceanalyse, som  andre  metoder – eksisterende og fremtidige – skal 

måles imod.  Typisk måles indholdet af ornelugtstoffer i nakkespækket. For at få et større kendskab til fordelingen 

af lugtstoffer i hele slagtekroppen er der imidlertid behov for at bestemme indholdet af ornelugtstoffer i magre 

udskæringer- dvs. i kødet. For fondsmidler er der derfor udviklet en laboratoriemetode, således at indholdet af 

skatol og androstenon også kan analyseres i kød. 
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I en dansk sammenhæng, har slagteriindustrien behov for valide on-line metoder til detektion, som kan følge 

proceshastigheden i slagteprocessen. Det er dermed en væsentlig effekt af de fondsstøttede initiativer, at der 

er undersøgt og gjort indledende forsøg med forskellige former for målinger baseret på massespektometri, 

som vurderes at være mest egnet. I andre lande har andre metoder været forsøgt på laboratoriebasis, men 

har ikke vist samme muligheder for at kunne måle lugtstofferne i en on-line setting. Foreløbig anvendes 

der derfor forskellige versioner af human nose-metoder på europæiske slagterier. ilstedeværelsen af danske 

undersøgelser har hér fremmet synspunktet om, at human nose test – på den lange bane - ikke udgør et til-

strækkeligt sikkert grundlag for kvalitetssikring og sortering af hangriseslagtekroppe. Et synspunkt, der også 

fremføres i det EU finansierede projekt ’BoarCheck’, hvor krav til fremtidige detektionsmetoder opstilles, og 

mulige målemetoder udpeges.

De fondsstøttede aktiviteter har endvidere skabt grundlaget for en ansøgning om udvikling af hurtigmetode 

til samtidig måling af skatol og androstenon til aktuelle GUDP-runde, hvor ’alternativer til kastration’ nævnes 

som et særligt indsatsområde.

 Effekten af fondens støtte til human nose-metoder består i, at der på kort tid er etableret en metode, som 

- ved også at registrere lugtbidraget fra androstenon - kan supplere den eksisterende målemetode til ska-

tol. Dette har muliggjort, at der har kunnet skabes et samarbejde med dyreværnsorganisationen Dyrenes 

beskyttelse og Friland A/S om at indlede slagtninger af økologiske hangrise og få sikre målinger fra første 

færd.  Dermed har konsekvenserne af denne produktionsform i det økologiske segment kunnet ses i løbet af 

en kort periode.

2.2 Aktiviteter der kan bidrage til en minimering af frasorteringsprocenten 
ved en målrettet indsats i besætningerne

Screeningen af forekomsten af hangriselugt ved levering af økologiske hangrise til slagteriet har tilvejebragt 

den til dato eneste valide viden om frasorteringsbehovet hos økologisk hangrise. Screeningen er dermed 

det mest sikre grundlag, som de forskellige aktører på både nationalt og europæisk plan kan føre den videre 

dialog om ophør af kastration på. Den gennemsnitlige forekomst er ved de nuværende opstaldnings-, mana-

gement- og fodringsforhold, at 18 % frasorteres ved skatol måling og stiger til 26 %, når der suppleres med 

Human Nose metoden. Ved laboratorieundersøgelse er der fundet lugtstoffer i 68 %. Beregninger viser, at 

økonomien i en økologisk hangriseproduktion balancerer ved 4% frasorterede. Videngrundlaget er lagt og 

viser, at hangriseproduktionen kræver yderligere tiltag for at blive rentabel.

Forsøg og analyser i frilands- og økologisk produktion har resulteret i anbefalinger for opstaldning og mana-

gement: Hvor slagtesvin er opstaldet i mindre grupper (under 45 slagtesvin pr sti) kan det generelt tilrådes 
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at holde hangrisene i kønsopdelte grupper, samt at holde hangrisene i stabile grupper efter fravænning uden 

sammenblanding med nye dyr i opfedningsperioden. Der er stadig usikkerhed om konsekvenserne af de specielle 

regler for fodring af økologiske grise, ligesom der er usikkerhed med hensyn til betydningen af slagtesvinenes 

lidt større alder ved slagtning. En øgning i alder der primært skyldes lidt lavere daglig tilvækst og ikke en højere 

slagtevægt.

2.3 Aktiviteter til optimering af anvendelsen af ornekød

Når det gælder sorteringen af hangrisekød på slagteriet, skabes effekterne ved, at kendte og afprøvede meto-

der som CT-scanning har kunnet tages i anvendelse, hvorved der er opnået en meget høj præcisionsgrad for 

afdækning af forskelle mellem hangrise og galtgrise med hensyn til kød-/fedtfordeling i slagtekroppene. En sådan 

kortlægning er særlig vigtig i en dansk eksportkontekst, hvor værditab på udskæringer kan have langt større 

betydning, end for andre slagterier i Europa.

Denne kortlægning, der udpeger udbytteforskelle ved en fremtidig hangriseproduktion. skaber dermed også 

en væsentlig effekt ved at generere data, som danske aktører har kunnet bringe ind i den europæiske dialog om 

kastrationsophør.

En effekt er også større viden om de kvalitetsmæssige konsekvenser af at anvende hangrisekød med varierende 

grad af ornelugt til forskellige produkttyper. Dette er et væsentligt bidrag i bestræbelserne på at optimere 

råvareudnyttelsen. Pt. udvikles et hangriseatlas, hvor fordelingen af lugtstoffer i forskellige dele af slagtekrop-

pen bestemmes, samtidig med at der foretages sensoriske analyser af udvalgte udskæringer, ligesom der for 

enkelte udskæringer og produkter også gennemføres forbrugeranalyser. Hermed opnås større kendskab til 

den sensoriske kvaltiet af forskellige dele af slagtekroppen afhængig af indholdet af skatol og androstenon i 

nakkespækket. 

I sidste ende er markeds- og forbrugeraccept af hangrisekød afgørende, ligesom viden om forbrugerrespons er 

nødvendig for fastlæggelse af sorteringsgrænser. En væsentlig effekt af fondsstøtten er medvirken i et igangvæ-

rende EU-finansieret projekt ’CAMPIG’ for nærmere afklaring af forbrugerrespons. 

Et europæisk samarbejde er i sig selv  en effekt af aktiviteterne, idet projektmidlerne har muliggjort deltagelse i 

de fælles faglige aktiviteter, som er sat i gang i forlængelse af Bruxelleserklæringen.
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3. Aktiviteter der fremmer 
en internationalt accepteret 
sorteringsmetode til kød fra 
hangrise    

3.1 Præsentation

Der er under dette indsatsområde støttet følgende aktiviteter:

Sortering og anvendelse af hangrise (2012 og frem)

•	 Kvalitetssikring af hangrisekød DMRI (2010-2011)

•	 Human Nose metode til detektion af hangriselugt (2011)

Alle projekter er drevet af DMRI, og de to før- ste projekter udvikles der metoder til kemisk analyse af han-

griselugt og sortering af hangrisekød. Disse to projektforløb har til formål at sikre langsigtede løsninger på 

sorterings- og anvendelsesmuligheder. De to projekter ligger tidsmæssigt i forlængelse af hinanden og afrap- 

porteres nedenfor samlet. Dele af projekterne findes effektvurderet i kapitel 5, da de omhandler anvendelse 

af hangrisekød.

Det sidstnævnte projekt udløb af den særlige bevillingsrunde i 2010, og skulle udvikle og validerede en Human 

Nose metode, som kunne ibrugtages på kort sigt. Dyrenes Beskyttelse ønskede ophør af kastration hurtigst 

muligt og indgik en aftale med Friland A/S om at udfase kastration i deres produktion frem mod 2014. Der 

var derfor et særligt behov for at udvikle eksisterende, men mindre valide målingsmeto- der, hvor uddannede 

lugtdommere foretager bedømmelsen på slagteriet.

3.2 Formål

Sortering og anvendelse af hangrise og Kvalitetssikring af hangrisekød:

Formålet er dels at definere danske krav til frem- tidige detektionsmetoder, referenceanalyser og sorterings- 

grænser. En vis andel af de ukastrerede hangrise skal sorteres fra på slagteriet, og da svinekød er en stor eks-

portartikel, er det vigtigt, at der er international konsensus om kravene til sorteringen

Human Nose metode til detektion af hangriselugt:
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Formålet var at udvikle, validere, dokumentere og demonstrere Human Nose detektionsmetoder, 

der kunne supplere de eksisterende skatolmålinger, i forbindelse med at der i Danmark påbegyndtes 

slagtning af økologiske hangrise. Der var to metoder i spil. Henholdsvis en ’hot-iron-method’, hvor fedt/kød op- 

varmes  direkte  på  slagtekroppen  (foregår  på slagtelinjen) og en ’hot-water-method’, hvor en kød-/fedtprøve 

udtages fra slagtekroppen og opvarmes i varmt vand (tages til separat lokale på slagteriet).

Valideringen af de to metoder skulle udføres på et slagteri under normale, daglige produktions-betingelser. 

Den mest optimale metode, af de to udviklede, skulle udvælges til det afsluttende arbejde.

3.3 Aktiviteter

Sortering og anvendelse af hangrise og Kvalitetssikring af hangrisekød:

Følgende aktiviteter er afholdt, eller under afholdelse, da projektet fortsat modtager støtte:

•	 En entydig ’ornelugt’ reference er udviklet til brug for fremtidige test og kalibrering af detektionsmetoder, senso-

riske paneler og kemiske referenceanalyser.

•	 Danske krav til performance og dokumentation af kemiske referenceanalyser for skatol, indol og androstenon og 

sensoriske referenceanalyser formuleres. Ventes afsluttet 2013.

•	 Danske krav til performance og dokumentation af fremtidige detektionsmetoder formulerest. Ventes afsluttet 

2014.

•	 Løbende vurdering af nye potentielle on/at-line detektionsmetoder. En opdateret cost/benefit- beregning på 

slagtning og afsætning af hangrise udarbejdes. Ventes afsluttet 2014.

 

Human  Nose  metode  til  detektion  af  hangriselugt:

•	 Kød- og fedtprøver fra ukastrerede hangrise med varierende indhold af androstenon og skatol blev indsamlet 

sammen med prøver fra so-grise med lave niveauer af skatol. til de to ovenfor nævnte Human Nose metoder. 

Lugtdommerne bedømte kød-/fedtprøver fra samme slagtekrop og human nose resultaterne blev sammenholdt 

med referenceresultaterne. De to Human Nose metoder blev efterfølgende evalueret.

•	 Det blev besluttet på forhånd at tage udgangs- punkt i ”kolbemetoden” (en at-line metode), men samtidig at 

vurdere anvendeligheden af ”hot iron” (en on-line metode) på danske slagterier. DMRI fandt ikke belæg for at 

ændre dansk strategi vedr. valg af metode, da der var sensorisk baserede bekymringer ved at anvende hot iron 

metoden i slagteriernes produktionsområder. Fedtprøverne blev analyseret for indhold af androstenon, skatol 

og indol, mens sensoriske analyser blev udført på kødprøverne. Disse resultater blev brugt som reference.  Den 

udviklede kolbemetode samt procedure for test og træning af dommere er godkendt af Klassificeringskontrollen 

og kan findes på deres hjemmeside. Metoden er taget i brug på flere slagterier ved test af et mindre antal hangrise. 
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Prøvehåndtering er en af metodens begrænsninger. 

3.4 Projektets effekter og virkningsevaluering

Effekten af at have gjort de danske erfaringer med detektion af hangriselugt er, at blandt andet, at disse kan 

indgå i fælles europæiske samarbejdsprojekter, så resultater fra en dansk kontekst bliver en del af grundlaget for 

videre europæiske initiativer.  Dette sker eksempelvis i EU-projektet ALCASDE, hvor hangriseanalyser foretaget 

på forskellige laboratorier i en række europæiske  lande  er  blevet  sammenlignet. Sammenligningen viste store 

lande-/laboratoriemæssige forskelle, og der er derfor behov for en optimering og validering af metoderne. 

Foreløbig anvendes der forskellige versioner af human nose-metoder.

I en dansk sammenhæng, hvor slagteriindustrien har behov for valide on-line metoder til detektion, som kan 

følge proceshastigheden i slagteprocessen. Det er dermed en væsentlig effekt af de fondsstøttede initiativer, at 

der er undersøgt og gjort indledende forsøg med forskellige former for målinger baseret på massespektometri, 

som vurderes at være mest egnet.I andre lande har andre metoder været forsøgt på laboratoriebasis, men har 

ikke vist samme muligheder for at kunne måle lugtstofferne i en online setting.

S t ø t t e n  t i l  d e t e k t i o n s m e t o d e r  h a r  o g s å  d e n  e f f e k t ,  a t  d a n s k e  f o r s k e r e  k a n  f ø l g e 

udviklingen af en referenceanalyse, som EU-kommissionen har bestilt, og som andre metoder –   

eksisterende og fremtidige – skal måles imod. Tilstedeværelsen af danske undersøgelser har her fremmet syns-

punktet om, at sensoriske analyser (Human Nose) ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for lugtanalyser på den 

lange bane.

Effekten af fondens støtte til Human Nose metoder består i, at der på kort tid er etableret en metode, som ved 

også at registrere androstenon kan supplere den eksisterende målemetode til skatol. Dette har muliggjort, at 

der har kunnet skabes et samarbejde med dyreværnsorganisationen Dyrenes beskyttelse og Friland A/S om 

at indlede slagtninger af hangrise og få sikre målinger fra første færd. Dermed har konsekvenserne af denne 

produktionsform i det økologiske segment kunnet ses i løbet af en kort periode.

3.5 Barrierer for udbredelsen af aktiviteternes fund og resultater

I et forsøg på at imødekomme forbrugerønsker om kastrationsophør praktiseres sortering af hangrisekød i et 

vist omfang allerede i andre europæiske lande. Her hviler sorteringen på forskellige Human Nose metoder, der 

er enkle og relativt billige. Der vil formodentlig være pres på de fælles europæiske referenceanalyser om at 

anerkende Human Nose metoder i et vist omfang.
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3.6 Konklusion

Arbejdet med at undersøge og teste online metoder til lugtdetektion åbner mulighed for, at sikre dansk input i 

de fælles europæiske faglige projekter. Samtidig sikrer det den danske produktion en viden om, hvilke metoder, 

der skønnes bedst egnet til danske procesforhold.

Human Nose metoden har gjort det muligt at få lugtanalyser, der ikke kun registrerer skatol, hvil- ket har styrket 

data i forhold til forekomsten af lugt i hangrisekød. Dette har været af betydning for den løbende registrering 

i forbindelse med en økologisk hangriseproduktion.

Metoden har samtidig gjort det muligt at få mere valide og hurtige data i forbindelse med konsekvensanalyser 

af fodring og management af hangrise i den primære produktion.
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4. Aktiviteter der kan bidrage  
til en minimering af fra-
sorteringsprocenten ved 
en målrettet indsats i 
besætningerne 

4.1 Præsentation

Aktiviteterne har fundet sted i tre forskellige projekter, som har adresseret problemstillingen i både den kon-

ventionelle produktion samt i økologisk og frilandsproduktion.

De tre projekter er:

•	 Økologiske hangrise, et delprojekt ved VSP (flerårigt)

•	 Alternativer til kastration ved VSP (flerårigt)

•	 Hangrise med reduceret frasortering ved Udviklingscenter for husdyr på friland (2011)

Det første og det sidste adresserer begge udfor- dringerne i økologisk og frilandsproduktion, hvor man i samar-

bejde med Dyrenes Beskyttelse har arbejdet for en hurtig, gradvis overgang til hangriseproduktion. Oprindeligt 

med målsætning om at ophøre i 2014.

Det andet projekt ser på generelle metoder som smertelindring ved kastration og effekt af fodringen på 

hangriselugt. Projektet har også bidraget til forsøg med at kønssortere ornesæd for at øge frekvensen af 

hungrise.

4.2 Formål

Økologiske hangrise:

•	 At skaffe viden om, hvor stor en andel af frasorterede hangrise, der er ved økologisk produktion.

•	 At skaffe viden om, hvilke faktorer, der påvirker frasorteringsprocenten.

•	 At undersøge  fodringspotentialer  for  nedbringelse af lugtstoffer og ved forskellig slagtevægt..

Alternativer til kastration:

•	 At primærproducenterne har den nyeste viden og bedste metoder til at smertelindre.

•	  At det økonomiske potentiale ved en hangriseproduktion belyses gennem de produktionsmæssige forskelle 
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mellem so-, galt- og hangrise.

•	 Yderligere undersøges muligheder for via køns- sortering af ornesæd at øge frekvensen af hungrise.

Hangrise med reduceret frasortering:

•	 At forsøge forskellige strategier for sammensætning af ungsvine- og slagtesvinehold.

•	 Bedømmelsesskala  for  tilsmudsningsgrad udvikles.

•	 Produktionsanlæggene til frilands og økologisk slagtesvin er beskrevet og deres egnethed til hangriseproduktion 

vurderet.

4.3 Aktiviteter

Økologiske hangrise:

Kortlægning af årsager til variationer imellem besætninger i frasorteringsprocent i den økologi ske produk-

tion. Der undersøges for både skatol og androstenon. Viden fra indledende undersøgelser, der foretages af 

”Udviklingscenter for husdyr på friland”, der gennemføres i 2010, er inddraget i denne undersøgelse.

Tiltag for at reducere frasorteringsprocenten:

•	 Brug af fermenterbare fibre i fodere.

•	 Reduktion af foderets tryptofanindhold ved valg af proteinkilder.

•	 Yngre og dermed lette hangrise (slagtevægt ca. 70-75kg) og fodring med fermenterbare fibre (lupin/cikorie/…).

Koncepttest for reduktion af frasortering af økologiske hangrise. Forhold som fodersammen- sætning og 

opstaldningsforhold (herunder grad af tilsvining) testes i faktor forsøg i en økologisk besætning. Der tages 

udgangspunkt i og arbejdes videre ud fra de resultater, der er opnået i projektet ”Effektivisering og forbedring 

af økologisk og frilandsproduktion”, et fællesprojekt mellem Udviklingscenter for Husdyr på friland, Økologisk 

Landsforening og VSP.

Alternativer til kastration

Smertelindring ved kastration

•	 Klarlægger hvordan smertelindring  bedst udføres – under hensyntagen til den praktiske arbejdsgang, grisenes 

velfærd, økonomi og lægemiddellovgivning. Undersøgelser af smertelindring ved kastration. Det er afklaret om 

smertelindringen kan forbedres ved at inddrage lægemidler af andre typer, end dem som nu anvendes, herunder 

eventuelt bedøvende lægemidler. Undersøgelsen er udført i 1-2 besætninger i samarbejde med smerteforskere. 

Omfattende formidling om smertelindring er indgået.

Hangriseproduktion samt effekt af fodringen på hangriselugt

•	 I to besætninger er gennemført en demonstra- tion af, hvad forskellen i produktionsværdi er mellem galtgrise, 

hangrise og sogrise. Grisene indgår i forsøg fra de indsættes i slagtesvinestalden ved ca. 30 kg og indtil slagtning. 

Der indgik grise, der er krydsninger af DLY.

14



Kønssortering af ornesæd

•	 Der er produceret antistoffer mod kønsspe- cifikke antistoffer på sædcellernes overflade. Forsøg med tilsat antistof 

til sæddoser har vist, at behandlede celler klumper sammen, hvilket er bevis for, at antistofferne binder til cellen. 

Den walisiske partner (forskningslaboratorium) er gået konkurs. Ved konkurstidspunktet viste projektet meget 

store omkostninger ved en rensning og sortering af sæden for den enkelte dosis, som ikke svarer til gevinsterne i 

pro- duktionen. Denne del af projektet er derfor indstillet.

 

Hangrise med reduceret frasortering:

•	 Pilotforsøg hos syv økologiske slagtesvineprodu- center gennemført. Både med kønssorterede og køns-mixede 

hold. Resultaterne er  behandlet og diskuteret

•	 Databehandling af skatol- og lugtprøver – statistik. Statistik er vurderet og diskuteret løbende.

•	 Besætningsbesøg foretaget hos de landmænd som producerer hangrise. 

•	 Telefoninterview med alle frilands- og økologi- ske slagtesvineproducenter om staldsystemer og management 

gennemført, behandlet, talt op og resultaterne diskuteret

•	 Skatol – og lugtprøver udtaget af alle slagtede hangrise.

•	 Tilsmudsningsskala udarbejdet og afprøvet.

4.4 Effekter og virkningsevaluering

Screeningen af forekomsten af hangriselugt ved levering af økologiske hangrise til slagteriet har tilvejebragt 

valid viden om frasorteringsbeho- vet. Screeningen er dermed et sikkert grundlag, som de forskellige aktø-

rer på både nationalt og europæisk plan kan føre den videre dialog om ophør af kastration på. Forekomsten 

er ved de nuværende opstaldnings-, management- og fodringsforhold, at 18 % frasorteres ved skatol måling 

og stiger til 26 %, når der suppleres med Human Nose metoden. Ved laboratorieunder- søgelse findes lugt-

stoffer i 68 %. Beregninger viser, at økonomien i en økologisk hangrise- produktion balancerer ved 4% 

frasorterede. Videngrundlaget er lagt og viser, at hangrisepro- duktionen kræver yderligere tiltag for at blive 

rentabel.

Forsøg og analyser i frilands- og økologisk produktion har resulteret i anbefalinger for opstaldning og 

management:

•	 Hvor slagtesvin er opstaldet i mindre grupper (under 45 slagtesvin pr sti) kan det generelt tilrå- des at holde han-

grisene i kønsopdelte grupper, samt at holde hangrisene i stabile grupper efter fravænning uden sammenblanding 

med nye dyr i opfedningsperioden.

•	 Ved hold af slagtesvin i større grupper kan det være vanskeligt at have kønsopdelte grupper, og de foreløbige 

resultater tyder på, at det måske heller ikke er så nødvendigt i større grupper. Anbefalingerne må på nuværende 

tidspunkt fortsat tage forholdene i den enkelte besætning i betragtning.

Fodring med cikorie reducerede indholdet af ska- tol i nakkespæk, og hangriselugt og -smag i kød og fedt signifi-

kant i forhold til kontrolhangrise. Indholdet af androstenon og hangrisesmag i fedt blev ikke påvirket af fodring 

med cikorie, og lå væsentligt over sogrisenes niveau. Tilsætning af cikorie til hangrisenes foder kan tilsynela-

dende løse problemet med skatol, men ikke nødvendig- vis problemet med androstenon og er derfor ikke en 

entydig løsning til sikring af forbrugerne mod afvigende lugt og smag i hangrisekød.
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En faldende slagtevægt viser til gengæld en klar effekt med et reduceret androstenon-niveau. I den økologiske 

produktion er dyrene generelt større ved slagtning, hvorfor betydningen af at ændre slagtevægten her er større. 

Resultaterne kan danne grundlag for beregningen af vægt- grænser for hangrise.

Smertelindring er påbudt ind til der findes en løsning på, hvordan og hvornår kastration han ophøre. Fonden 

har støttet, at dette kan ske med udgangspunkt i den nyeste viden.

En væsentlig virkningsmekanisme er, at der har været en høj grad af samarbejde på området for økologi og fri-

landsaktiviteter. Udover, at dette har betydet at aktiviteterne er koordinerede og dermed efficiente, har dette 

også en  betydning  for  samarbejdet  med  andr e europæiske aktører. De danske resultater kan dermed bæres 

ind i de faglige samarbejdsfora, som er afstedkommet af Bruxelleserklæringen.

4.5 Barrierer for udbredelsen af aktiviteternes fund og resultater

Da cikorie er forholdsvist dyrt at anvende det i hangrisenes foder. Der bør derfor gennemføres dosis-respons 

forsøg, og forsøg med andre proteinkilder, for at finde den økonomisk optimale fodring til reduktion af 

hangriselugt.

Igangværende forsøg undersøger også effekten af en kort slutfodring med korn, hvor der altså ikke er pro-

tein i foderet. Anvendelsespotentialet af dette afhænger af om staldindretningen muliggør, at der kan fodres 

specifikt til de hangrise, der skal slagtes inden for en fast tidsramme. Udfordringerne vurderes også her, at 

være større i økologisk og frilandsproduktion.Betydningen af en tidlig slagtning af hangrise for at sikre et lavt 

androstenon-niveau, bør kortlægges yderligere. Dette kræver cost-benefit analyser i primærproduktionen og 

på slagterierne for at en optimal vægt kan beregnes.

4.6 Konklusion

Aktiviteterne har gennem forsøg og analyser etableret en viden om, hvor stor forekomsten af ornelugt vil være 

ved en fremtidig frilands- og økologisk hangriseproduktion. Det er endvidere belyst, hvordan ornelugt kan 

reduceres videre gennem fodring og ændret slagtevægt for konventionelle og økologiske produktioner. en 

nyeste viden inden for smertelindring er sikret bredt formidlet. Aktiviteterne har bidraget til, at danske for hold 

er belyst og videregivet i de faglige fora i EU-regi.
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5. Aktiviteter til optimering af 
anvendelsen af ornekød

5.1 Præsentation

Emnet er behandlet i tre projekter drevet af henholdsvis DMRI, som en del af projekterne Kvalitetssikring af 

Hangrisekød og Sortering og anvendelse af hangrisekød,  samt af Udviklingscentret for Husdyr på Friland i 

projektet Anvendelse af hangrisekød.

Sorteringen af kødet skal ske på slagterierne, og derfor har projeket Kvalitetssikring af hangrisekød virket for 

at opstille realistiske sorteringsscenarier (udskæringsmæssigt) og komme med forslag til optimal anvendelse af 

det frasorterede, lugtende hangrisekød.

Europa er der en del lande, primært Storbritanien og Irland, der traditionelt ikke har kastreret hangrise. 

Derudover er der en række lande der enten har en mindre produktion af ikke-kastrerede hangrise, eller på det 

seneste er begyndt i større eller mindre målestok at produ- cere og markedsføre forskellige kødprodukter fra 

ikke-kastrerede hangrise.

Der forelå ved projektets begyndelse ikke et samlet overblik over anvendelsen af hangrisekød på euro-

pæisk plan. Hverken for de produkter der sælges til fersk konsum eller de produkter der anvendes som 

proceskød.

 For at skabe et vidensbaseret udgangspunkt for fremtidige aktører, der ønsker at anvende hangri- sekød med 

eller uden afvigende lugt (”ornekød”) udarbejdedes i projektet Anvendelse af han- grisekød en mindre rapport 

over de lande der håndterer hangrisekød i nævneværdige mæng- der.  Projektet  koncentrerer  sig  om  Europas 

større svineproducerende lande.

5.2 Formål

Kvalitetssikring af Hangrisekød og  Sortering og anvendelse af hangrisekød, DMRI :

Formålet  er,  at  finde  den  økonomisk  mest optim ale måd e  a t  an vende frasorteret, lugtende hangrisekød på. 

Med den nuværende svineproduktions størrelse og hangrisefrasorteringsprocent, vil et fremtidigt ophør med 
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kastration medføre en produktion af 40.000 tons lugtende hangrisekroppe om året, som der skal findes alterna-

tive anvendelsesmuligheder for. Projektet vil derfor undersøge graden af hangriselugt i hele slagtekroppen og 

komme med dokumenterede anbefalinger til optimale anvendelsesmuligheder for frasorterede slagtekroppe. 

Den genererede viden vil kunne bruges til målrettet afsætning af frasorteret kød til videre forarbejdning og vil 

muliggøre en differentieret afsætning af muskler/delstykker.

 Anvendelse af hangrisekød, UHF:

En samlet ajourført oversigt over håndteringen af hangrisekød i de Europæiske lande der har en væsentlig 

svineproduktion. Oversigten giver på rapportform:

•	 En  vurdering  af  (fra-)sorteringsniveau  i  de nævnte lande.

•	 En oversigt over de detektionsmetoder der pt. anvendes i de enkelte lande.

 
5.3 Aktiviteter

I projektet Kvalitetssikring af Hangrisekød, DMRI, blev disse aktiviteter afholdt. 

Via virksomhedsbesøg og litteraturstudium er den kendte viden om muligheder for maskering/ fjernelse af 

hangriselugt og alternative anvendelsesmuligheder klarlagt. Ud fra den kendte viden er der udført opfølgende 

undersøgelser, og nye praktiske muligheder for maskering af hangriselugt er afprøvet. Anvendeligheden af 

hangrisekød med varierende indhold af skatol og androstenon til et magert produkt (kogt skinke), et fedt pro-

dukt (rullepølse) og røget bacon er undersøgt, og forslag til sorteringsgrænser for råvarer til disse produkter er 

formulereret.

Sorteringsscenarier bliver udført ud fra realistiske sorteringsgrænser, og de deraf følgende økonomi- ske konse-

kvenser bliver klarlagt. Slagtekroppens sammensætning af han-, so- og galtgrise er sammenlignet ved CT-skanning, 

og konsekvenserne for opskæringsudbytter ved skift til ukastrerede hangrise er rapporteret.

I projektet Sortering og anvendelse af hangrisekød er følgende aktiviteter med fokus på anvendelse af kødet 

afholdt eller under afholdelse, da projektet fortsat modtager støtte:

En metode til at kvantificere androstenon, skatol og indol i kød er udviklet – de nuværende metoder måler kun 

i fedtvæv.

Et hangriseatlas tegnes ved hjælp af ovennævnte metode: Graden af hangriselugt og indholdet af androstenon, 

skatol og indol i delstykker og musk- ler kortlægges. Ventes afsluttet 2013.
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Anvendelsesmulighederne for hangrisekød til forskellige kødprodukter og ferske udskæringer, er afdækket, og 

et katalog over mulige anvendelsesmuligheder, afhængig af skatol- og androstenonniveauer, udarbejdes. Ventes 

afsluttet 2014.

Nye muligheder for enten fjernelse eller maske- ring af hangriselugt gennem anvendelse af teknologi eller brug af 

enzymer afdækkes. Ventes afsluttet 2014.

Anvendelse af hangrisekød, UHF:

•	 Relevante ressourcepersoner i mindst  7

•	 Europæiske lande med betydelig hangrisepro- duktion  identificeret  og  kontaktet.  (1.  marts 2011)

•	  Samarbejdet med Wageningen er formaliseret og studiebesøg foretaget. (1. april 2011)

•	 Resultatet af erfaringsindsamlingen gjort tilgæn- gelig på relevante hjemmesider og indsendt til SAF. (31. juli 

2011)

5.4 Projektets effekter og virkningsevaluering

Udviklingscenter for Husdyr på Friland har via sine ejere adgang til et dobbelt netværk der samlet set dækker 

ikke bare Europa, men i princippet stort set hele verden. Da Friland A/S samtidig er en del af Danish Crown 

koncernen, er der adgang til informationer om omsætning af hangrisekød på alle betydende markeder. Det 

er derfor oplagt, at Udviklingscentret for at sikre en generel og udtømmende viden om håndteringen i Europa 

udnytter både Danish Crown, Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse’s kontakter til indsamling af erfaringer. I første 

omgang vil det være relevant at koncentrere sig om Europa.

Erfaringsindsamlingen udgør en del af grundlaget for den konsensus, som er gældende mellem de danske aktø-

rer. I landbrug, industri, forskning og dyrevelfærdsorganisationer og blandt lovgivere er der en fælles forståelse 

af mulighederne for ophør med kastration og i en stigende grad også tempoet som de nødvendige ændringer 

skal gennemføres i.

En væsentlig virkning af erfaringsindsamlin- gen er, at den sideløbende har givet et indblik i håndteringen på 

primærsiden i de enkelte lande også.

I forlængelse heraf er det også en vigtig virk- ningsmekanisme, at Udviklingscentret, der er drevet af 

Dyrenes Beskyttelse og Friland A/S i fællesskab, har været driver på en delaf aktiviteterne, og har kunnet 

formidle markedsvilkår, produktionsmetoder og dyre- velfærd videre til så væsentlige interessenter på 

dyrevelfærdsområdet.

Når det gælder sorteringen af handyrskød på slagteriet, skabes effekterne ved, at kendte og afprøvede meto-

der som CT-scanning har kun- net tages i anvendelse, hvorved der er opnået en meget høj præcisionsgrad for 

forskelle mel- lem hangrise og galtgrise. En sådan kortlægning er særlig vigtig i en dansk eksportkontekst, hvor 

værditab på udskæringer kan have langt større betydning, end for andre slagterier i Europa.
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Denne kortlægning, der udpeger udbytteforskelle ved en fremtidig hangriseproduktion, skaber dermed også 

en væsentlig effekt ved at generere data, som danske aktører har kunnet bringe ind i den europæiske dialog 

om kastrationsophør.

Et  eur opæisk  samarbejde  er  i  sig  selv  en effekt af aktiviteterne, idet projektmidlerne har muliggjort delta-

gelse i de fælles faglige aktiviteter, som er sat i gang i forlængelse af Bruxelleserklæringen.

5.5 Barrierer for udbredelsen af aktiviteternes fund og resultater

Barrierene består først og fremmest i, at en fremtidig hangriseproduktion vil genere så store mængder af hangri-

sekød, at de mængder af kødet, som vil være lugtende under tilberedning hos forbrugeren, ikke alt sammen kan 

anven- des i forarbejdede produkter, hvor lugten kan maskeres. Disse aktiviteter kan derfor ikke stå alene, da 

de i sig selv ikke forhindrer, at prisen på gode udskæringer vil være faldende, hvis de i højere grad skal anvendes 

i forarbejdede produkter.

5.5 Konklusion

Anvendelsesmulighederne af hangrisekød er belyst for en række forarbejdede produkter og lugtgrænser er 

bestemt, og der er etableret et grundlag for, at de fortsatte bestræbelser på at lave et atlas over lugtforekom-

sten i slagtekroppen på hangrise kan gennemføres

Der er skaffet overblik over status for hangri- seproduktion i Europa i 2011. Det er påvist, at der specielt i 

Tyskland og Holland har været en betydelig udvikling i andelen af hangrise der ikke kastreres gennem de sene-

ste 1-3 år. Dette er  af  betydning  for  både  det  dyrevelfærds - mæssige arbejde i Dyrenes Beskyttelse og det 

afsætningsmæssige arbejde i Friland A/S. Der er således skabt en viden om de andre aktørers handlinger og 

udvikling, som er vigtig i forhold til det fortsatte arbejde på et internationalt marked.
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Bilag: Ressourceforbrug hos 
de evaluerede
Rigsrevisionen gør flere steder opmærksomhed på, at evaluator skal medtænke byrden for de evaluerede ved at indgå i en 

evaluering (se eksempelvis Beretning til statsrevisorerne om statens anvendelse af evalueringer, maj 2005). Hovedbudskabet 

fra Rigsrevisionen er, at evaluering ikke må være unødigt belastende for den eller de evaluerede. Hvis en effektevaluering 

eller effektvurdering er unødigt belastende, forstået som overvældende bebyrdende ressourcemæssigt i form af tid, penge 

eller på anden måde i omfang, for den eller de som udsættes for evaluering, så har evalueringen mistet sit formål. Årsagen 

til dette skal søges i, at hvis en effektevaluering er unødigt belastende for den evaluerede, så vil selve evalueringen i nogle 

tilfælde fylde så meget for den eller de evaluerede, at selve evalueringen i sig selv bliver hovedformålet for det pågældende 

projekt og ikke projektets eget formål. Dette ville i så fald være uacceptabelt økonomisk og etisk og det pågældende projekt 

ville endvidere ende som ligegyldigt, som uinteressant.

 Bemærkninger til dette: Projektdeltagernes omkostninger ved at være udtrukket til effektvurdering svarer kun til mindre 

andele af fondens tilskud til de pågældende projekter, da aktivteterne er publiceret og forsøgsdata har været nemme at til-

vejebringe. Der har desuden været afholdt fire interview af en times varighed med de involverede projektledere.
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