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Note 1. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet har som formål at skabe et fagligt vidensniveau om nye tendenser og teknologier, der understøtter
produkttilpasning, proces- og produktudvikling og valg af emballagekoncepter i forædlingsvirksomheder
processer, som på baggrund af en screening vurderes at have et stort optimeringspotentiale for fremstilling
af varmebehandlede helmuskel-og farsprodukter.
Projektets aktiviteter:
WP1: Procesteknologisk overvågning (løbende opgave): Der er udgivet 4 nyhedsbreve og en rejserapport
fra samt afprøvet nye autoklaveteknikker.
WP2: Accelereret opvarmning og nedkøling (afsluttet 12/2013): Elektrisk, magnetisk og elektromagnetiske
felter er udviklet og vurderet for potentiale i forhold til acceleration af køling. Pulsed Electric Field er
undersøgt og vurderet i forhold til acceleration og energi i forhold til opvarmning.
WP3: Højtrykbehandling af kødprodukter (afsluttet 12/2012): Højtryk er undersøgt som forarbejdningsproces
i forhold til konservering og til udvikling af nye produkter.
WP4: Optimeret produktion af forædlede kødprodukter - nu og i fremtiden (afsluttes 2016):
Der er afholdt en innovativ workshop om fremtidens processer for fremstilling af pølser og varmebehandling
af helmuskel produkter.
Tørre-røge varmebehandling processen for pølser er optimeret med henblik på at reducere svind og
tidsforbrug. Optimeringerne er udført i DMRI’s pilotplant samt afprøvet på en udvalgt virksomhed.
Varmebehandling processen for hamburgerryg er optimeret med henblik på at reducere svind og
tidsforbrug, og samtidig opnå produkter af mere ensartet og god kvalitet. I begge optimeringer er fokus på at
holdbarhed sikkerhed og kvalitet bevares eller forbedres.
Projektets resultater:
•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter)

•

Bedre udnyttelse af ressourcer

• Procesoptimering reduktion af svind og tidsforbrug bedre og mere ensartet kvalitet af produkter
Det har været muligt at reducere svind betydeligt ved en optimering af tørre-røge
varmebehandlingsprocessen for pølser. Ligeledes har det været muligt at reducere svind ved
varmebehandling af hamburgerryg og samtidig opnå en mere ensartet og forbedret kvalitet hvilket bl.a. kan
give et beder sliceudbytte.

Note 2. Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at udvikle matematiske modeller, som kan forudsige fødevaresikkerhed og
holdbarhed af forædlede kødprodukter. De matematiske modeller skal være lette at anvende af
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virksomhedernes kvalitetsafdelinger, valide og robuste i deres prædiktioner samt dække de processer og
receptforhold, der kendetegner danske kødprodukter.
Projektets aktiviteter:
WP1 har udviklet prædiktionsværktøjet ConFerm. Modellen er tilgængelig via DMRIPredict.dk (Afsluttet
12/2011).
WP2 har dokumenteret, at Listeriamodellens forudsigelser er valide for nye miljø- og udbrudsstammer
(Afsluttet 12/2011).
WP3 har udvidet Listeriamodellens virkeområde (Afsluttet 12/2013).
WP4 Udvidelse af spegepølsemodellen til forudsigelse af drab af patogene bakterier i fermenterede pølser
(Afsluttet 12/2015)
• Ud fra nye data og data fra eksisterende model er spegepølsemodellen udvidet med to nye
variabler (varierende pH i fars og fermenteringstemperatur).
• Der er udviklet et hjælpemodul til omregning mellem salt/vand og vandaktivitet i færdigvare
• Der er udviklet et hjælpeværktøj til beregning af risiko for forekomst af patogener i færdigvare
• Den udvidede model er tilgængelig på DMRIPredict
WP5. IT værktøj til forudsigelse af varmebehandlede kødprodukters holdbarhed (slutter 2016)
• Det planlagte antal holdbarhedsforsøg er gennemført og der foreligger et samlet datasæt med
informationer om produkternes konservering, startkimtal og udvikling i sensorisk fordærv og
mikrobiel vækst.
• Data er samlet i en form så de kan anvendes af DTU Compute for udvikling af matematisk model til
prædiktion af mikrobiel vækst og fordærv.
WP6. IT-værktøj til beregning af vækst af S. aureus i spegepølser og let varmebehandlede skinker
(slutter 2016).
• Generering af data til udvikling af modeller til forudsigelse af vækst af S. aureus og toxinproduktion
under produktion af let varmebehandlede skinker og spegepølser er gennemført under forhold med
varierende temperatur, pH, nitrit indhold og salt i vand%.
• Data er vurderet og der udviklet en præliminær model, der viser at væksthastighed og nølefase kan
prædikteres med god præcision.
• Væksthastighed for MRSA-stamme er sammenlignet med almindelige stammer, og viste at der ikke
er forskel imellem dem.
WP7. Matematisk model til vurdering af henfald af patogene bakterier i saltede og tørrede kødprodukter
(slutter 12/2018)
• Risikovurdering for saltede og tørrede kødprodukter, viste at der var risiko for vækst af seks
patogener under varierende procesforløb.
• Indledende forsøg viste, at de seks patogene bakterier kan vokse under worst case betingelser og
det er derfor besluttet at det er relevant at udvikle en prædiktiv model til denne type produkter.
Projektets resultater:
•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)

•

Anden videnskabelig præsentation

•

Tilvejebringelse af nyt system
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Note 3. Bedre kvalitetsbesvarelse af kødprodukter
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at levere anbefalinger og redskaber til kødindustrien, så det bliver muligt at forbedre
holdbarheden af forædlede kødprodukter med mindst 20 %. Den optimerede holdbarhed skal opnås
gennem implementering af ny teknologi og optimerede håndteringer af produkter og arbejdsprocesser, som
forbedrer produktionshygiejnen og dermed det bakteriologiske startniveau i de detailemballerede produkter.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført forsøg og dokumentation af tre metoder til forbedret holdbarhed. Herunder rengøring af
overflader i køletunneller, kontinuert dampsug af bånd i leverpostejproduktion og dekontaminering af
blokvarer inden peeling. Resultaterne viser, at det kan være muligt at opnå 20 % forbedret holdbarhed ved
at indføre hygiejneforbedrende tiltag i produktionen.
På baggrund heraf, er det valgt at langtidsteste kontinuert dampsug af bånd i leverpostejproduktion samt
dekontaminering af blokvarer inden peeling.
Projektets resultater:
•
•
•
•
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne
Databaggrund for effekt af dekontamineringsmetoder til blokvarer; IPA sprit, dampsug og citronsyre.
Databaggrund til fastlæggelse af spredning af bakterier under køleprocessen ved manglende
rengøring af plane overflader.
Databaggrund for effekt af dampsug af bånd versus båndskraber.
Databaggrund for effekt af dekontaminering af blokvarer til forlængelse af holdbarheden.

Note 4. Slagteri 2025
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at udvikle et nyt paradigme for slagteriproduktion og dermed give et bud på hvordan
en konkurrencedygtig slagterivirksomhed ser ud i 2025.
Projektets aktiviteter:
I perioden 01/2015 til 12/2015 er der afholdt 3 workshops. Workshopsne tog udgangspunkt i
scenariemetoden. Der blev udarbejdet arbejdspakker til hver workshop og resultaterne blev dokumenteret i
form af 4 scenarier.
Der er vil blive er etableret en løbende videnspredning til deltagerne gennem et elektronisk medie med
behørig hensyntagen til beskyttelse af strategisk information. Derudover er processen og resultaterne
sammenstillet til en tegnfilm som er lagt på You Tube.
I processen deltog såvel interne som eksterne eksperter og facilitatorer.
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Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Fokuspunkter og mål for fremtidig udvikling af slagteriteknologien blev identificeret

Note 5. Ingrediensers betydning af kvalitet og sikkerhed
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at skabe dokumentation for, hvordan fremstillingsprocesser, recepter og opbevaring påvirker
effekten af ingredienser som nitrit, salt og fosfat. Resultaterne samles i guidelines for, hvordan der kan
produceres kødprodukter med høj kvalitet, høj fødevaresikkerhed og god produktionsøkonomi med mindst
mulig tilsætning af disse ingredienser.
Projektets aktiviteter:
WP 1: Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter (afsluttet 2015)
• Challenge-test (væksthæmning af listeria) samt bestemmelse af residual-nitrit er gennemført for 39
recepter af kødpølse med varieret mængde tilsat nitrit, laktat/acetat og pH efter 0, 3 og 6 måneders
lagring ved forskellig temperatur.
• Bestemmelse af farve- og oxidativ stabilitet for 12 recepter af kødpølse med varieret mængde tilsat
nitrit, laktat/acetat og pH efter 0, 3 og 6 måneders lagring ved 2°C.
• Litteratur-rapport om nitrits omsætning i varmebehandlede kødprodukter udarbejdet.
• Best practise for optimal bevarelse af nitrits effekt er udarbejdet.
• Beregningsværktøj for bestemmelse af residualnitrit som funktion af recept, lagringstid og
lagringstemperatur er udviklet, præsenteret for følgegruppen og er tilgængelig på internettet.
WP 2: Kødprodukter med mindre salt, nitrit og phosphat.(afsluttes 2016)
• Afprøvning af 2 nitrit og 2 phosphat erstattere
• Udvikling af proto-type til et web-baseret system til søgning og download af resultater fra forsøg
relateret til salt og nitrit og phosphat i kødprodukter
• Oplæg til recepter på nøglehulsmærkede spegepølser
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift

• Tilvejebringelse af nyt system
WP 1: Solid viden om faktorer der påvirker henfald af nitrit i kødprodukter. Systemværktøj til beregning af
residual nitrit som funktion af recept, lagringstid og temperatur; Litteraturrapport vedrørende nitrits
omsætning i kødprodukter.
Resultater og konklusioner fra tidligere gennemførte projekter vedr. reduktion af nitrit, salt og phosphat er nu
samlet i en lettilgængeligt web-værktøj til konsekvensvurdering. To phosphaterstattere og to nitrit erstattere
er undersøgt for effekt.
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Note 6. Hyperfleksibel slagteteknologi
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet omfatter udvikling af ny produktionsteknologi til automatisk behandling af slagtesvin på danske
svineslagterier. Projektet består af tre arbejdspakker der hver især sigter på at automatisere delprocesser,
som i dag udføres manuelt. Automatiseringen af disse delprocesser har til formål:
• At fremme sektorens konkurrenceevne
• At skabe et bedre arbejdsmiljø
• At skabe attraktive arbejdspladser og reducerer antallet af stærkt rutineprægede opgaver
• At øge produktkvaliteten
• At mindske miljøbelastningen
• At forbedre slagtehygiejnen
Projektets aktiviteter:
WP1: Automatisk sugning af flommerester
I 2015
• Prototypen blev opbygget og testet
• Der blev indgået kontrakt med det Tysk/Spanske firma Banss IFR omkring fremstilling og
kommercialisering af maskinen
WP2: Robothårstødning af hængende slagtesvin
I 2015 :
• Gennemførtes analyse af hårstødningsprocessen
• Der blev udført metodestudier på ny hårstødningproces
• Projektets resultater blev dokumenteret i en rapport som kan danne grundlag for fremtidige tiltag på
området
WP3: Nye materialer til skærende værktøjer
I 2015:
• En forbedret version af stålet Vanax er blevet afprøvet men ikke med det forventede resultat
• Det er lykkedes at finde en metode til sammenføjning af forskellige ståltyper og keramer, som vil
reducere prisen på de færdige kniv væsentligt
Projektets resultater:
Projektet har leveret en prototype som er overdraget til kommercialisering og installation på de danske
slagterier. Der er opnået ny viden om Vanax stålet som basis for nye knivtyper med væsentlig forøget
standtid. Der er udviklet en sammeføjningsmetode som vil reducere knivfremstillingsomkostninger
væsentligt i forbindelse med højkvalitets stål og kermaer. Hårstødningeprocessen er analyseret og der er
udarbejdet et oplæg til forbedring af processen. Der er afprøvet en ny metode til hårstødning som dog ikke
var tilstrækkelig effektiv til at det er interessant af videreudvikle den.
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Note 7. Nye mikrobiologiske metoder
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at sikre svinesektoren nem og hurtig adgang til den nyeste viden om mikrobiologiske
problemstillinger og analysemetoder således, at kunde- og myndighedskrav kan imødekommes. Effekten af
projektet er muligheden for at vælge de bedste og mest omkostningseffektive løsninger inden for det
mikrobiologiske område. Samtidig sikres adgang til højt fagligt vidensniveau om de bedst egnede metoder til
brug i DMRI’s udviklingsprojekter
Projektets aktiviteter:
• Der er foretaget videnhjemtagning og videndeling fra konferencer, workshops, faglige netværk mv.
om nye mikrobiologiske problemstillinger og analysemetoder. Der er deltaget i Nordisk konference
om antibiotikaresistent bakterier. I de faglige netværk NMKL og EUROLAB/DANAK er deltaget i
opdatering af standardmetoder til Salmonella, Yersinia og VTEC.
• Nye, lovende mikrobiologiske analysemetoder afprøves og eksisterende metoder effektiviseres og
kvalitetsvurderes løbende. Udstyr til fuldgenom sekventering, er installeret, og skal anvendes i
DMRI’s udviklingsprojekter. Der er indkørt 24 timers hurtigmetode til Listeria monocytogenes. To
nye termocyclere til Salmonella 12 metoden er dokumenteret til forkortelse af analysetiden med 1½
time og er NordVal godkendt.
• Det mikrobiologiske netværk MIKRONET er afsluttet og der er afholdt netværksmøde og workshop
for fødevareindustrien i samarbejde med KU Science.
• Der er udarbejdet årsrapport over de 8 indkørte, afprøvede eller opdaterede analysemetoder.
Projektets resultater:
•

Gennemførelse af produkttest/systemtest

•

Bedre udnyttelse af ressourcer

• Bedre fødevaresikkerhed
Der er afprøvet og vurderet forskellige kommercielle analysemetoder, der vil forbedre analyseresultater og
forkorte analysetiden, og dermed give bedre mulighed for at agere på analyseresultatet. Dermed reduceres
tilbagekald af fødevarer og fødevaresikkerheden forbedres. Tid til opbevaring af kød på køl indtil testresultat
foreligger reduceres tilsvarende og kølekapacitet kan reduceres. Dette reducerer energiforbrug og
fødevarespild. Nye metoder er enten indkørt eller under indkøring og vil medvirke til hurtig smittesporing og
kortlægning fordærvelsesflora, for reduktion af fejlproduktioner.

Note 8. Effektivisering af pakkerier
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at give input til, præge og følge projekter under MADE (Manufacturing Academy of
Denmark). MADE har udpeget pakkerierne i slagterierne som et område, hvor der er et stort potentiale i at
indføre den nyeste teknologi, så en større del af processerne kan udføres af maskiner. DMRI og
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slagterisektoren er med i MADE-samarbejdet og DMRI’s rolle er på sektorens vegne at opsamle den viden,
der genereres i MADE og bringe denne viden til anvendelse i fremtidige projekter.
Projektets aktiviteter:
Projektet følger aktiviteterne i MADE. Der er gennemført workshops, hvor de første cases udvalgtes ud fra
en vurdering af nyhedsværdi, værdiskabelse, arbejdsmiljø og gennemførlighed. Der er opbygget en
forsøgsopstilling som universiteterne har adgang til i samarbejde med DMRI og DC og de første forsøg med
en nyudviklet griber er gennemført

Note 9. Udnyttelse af detaljeret råvareviden
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at udnytte det fulde potentiale af nye måleteknologier rettet mod afregning samt
mod råvareallokering og produktionsopfølgning på de danske svineslagterier, herunder især online CT, som
forventes at levere onlinedata på danske slagterier i 2015-16.
Projektets aktiviteter:
Projektet er opdelt i tre arbejdspakker, hvor følgende aktiviteter er gennemført:
Virtuelle produktskæringer baseret på 3D CT-billeder (2015-2017)
• Revurdering af eksisterende software og konvertering til tidssvarende platform
• Beskrivelse og specifikation af relevante udskæringer og kvalitetsmål
• Etablering af kvalitetsreference-data
CT-reference til kalibrering af klassificeringsudstyr (2015-2018)
• Netværkssamarbejde med europæiske eksperter inden for anvendelse af CT
• Gennemførelse af test i samarbejde Max Rubner Instituttet, Tyskland vedr. reproducerbarhed
• Udkast til artikel vedr. de metrologiske aspekter
• Poster vedr. metrologiske aspekter på FAIM konference
Højt fagligt vidensniveau for klassificering
• Kommentarer til ændring af EU regulativ inden for klassificering af svin
• Rapport over state-of-the-art inden for klassificering.
• Præsentation af state-of-the-art for Klassificeringsudvalget
• Konferencepaper og præsentation omhandlende forventninger til fremtidig klassificering på FAIM
konference
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•
•

Anden videnskabelig præsentation
Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
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Note 10. Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål er at frembringe dokumentation for optimale betingelser for holdbarhed og
kvalitet af fersk og marineret svinekød. Projektet er opdelt i to WP'er (workpackages) omhandlende (WP1)
den udvidede holdbarhedsmodel og (WP2) optimeret detailpakning af svinekød (afsluttet i 2014).
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i 2015 har omfattet færdiggørelse af frostlagringsforsøg ved -5°C efterfulgt af en dataanalyse
for de tre gennemførte lagringsforsøg (-5°C, -12°C og -21°C). Der blev endelig udarbejdet en samlet rapport
over resultaterne fra de tre lagringsforsøg.
Projektets resultater:
•

Udvikling af nyt produkt

• Dokumenteret viden omkring et relevant emne
Frostlagring af svinekød har været anvendt i mange år, alligevel er den eksisterende viden usystematisk og
af ældre dato. I de gennemførte lagringsforsøg indgik et samlet antal udskæringer på flere end 2000 stk.
Resultaterne viste (ikke overraskende), at temperatur den mest betydningsfulde faktor for holdbarhed på
frost. Den næstmest betydende faktor for holdbarhed på frost er fedtindholdet i udskæringen, efterfulgt af
udskæringens friskhed ved indfrysning. Emballage (vakuum / Wrap) havde en mindre effekt på holdbarhed
(harskning), dog inducerede wrap frysebrændinger. Holdbarheden blev vurderet i form af lugt (harskning /
fordærv), og overraskende blev lugten ikke stabilt forringet gennem lagringsperioden, hvilket der ikke pt. er
en umiddelbar forklaring på.

Note 11. Semiforædlede produkter til eksport
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at udvikle en generisk procedure for fremstilling og transport af kundetilpassede,
semiforædlede kødprodukter til eksport. Herunder at frembringe dokumentation for, at både sælger og
køber af de semiforædlede kødprodukter opnår en økonomisk gevinst i forhold til den nuværende procedure
med eksport af frosne bulk-produkter, hvor hele forarbejdningsprocessen foretages af kunden.
Projektets aktiviteter:
1. Opsamling på viden omkring nuværende procedure for eksport af frosset kød, herunder behandling
og forarbejdning af råvaren hos kunden på eksportmarkedet. Efterfølgende forsøg fastlægges på
baggrund af denne vidensopsamling. Nitritsaltede kamme anvendes som case.
2. Fastlæggelse af saltningsprocedure, procedure for nedkøling til de valgte superkølsniveauer og
emballeringsform under transport.
3. Screening af holdbarhed og dryptab ved simuleret transport af nitritsaltede kamme ved 2 – 3
forskellige superkølstemperaturer i området 0°C til -3°C. Ud fra screeningsresultaterne udvælges
den temperatur, der bedst opfylder kravet om lang holdbarhed og lavt dryptab for produktet.
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4. Planlægning og igangsætning af holdbarhedsforsøg
5. Planlægning af udbytteforsøg.
Projektets resultater:
•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift

•

Gennemførelse af produkttest/systemtest

Note 12. Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at anvise, hvordan kødindustrien kan reducere vandforbruget ved at genanvende
vand og bruge sekundavand på en sikker og økonomisk forsvarlig måde. Projektet vil identificere områder
og processer, hvor sekundavand kan anvendes. I samarbejde med teknologileverandører og universiteter
afprøves teknologier til rensning af vand og monitorering af vandkvalitet, og eventuel påvirkning af hygiejne
og fødevarekvalitet undersøges.
Projektets aktiviteter:
• Kortlægning af vandforbrug på 1 slagteri og 1 tarmrenseri
• Kortlægning af vandforbrug på 2 forædlingsvirksomheder
• Identifikation af processer og potentialer for vandbesparelser på ovenstående virksomheder
• Indledende krav til vandkvalitet er blevet defineret.
• Rapport over ovenstående er udarbejdet.
Projektets resultater:
• Kortlægning af vandforbrug i 1 slagteri og 1 tarmrenseri
• Kortlægning af vandforbrug i 2 forædlingsvirksomheder
• Identifikation af processer og potentialer for vandbesparelser i ovenstående
• Indledende krav til vandkvalitet
• Rapport over ovenstående

Note 13. Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet omfatter udvikling af ny produktionsteknologi til automatisk og mere effektiv forarbejdning af
slagtesvin på danske svineslagterier. Projektet består af 3 arbejdspakker som hver især sigter på at
automatisere og forbedre delprocesser, der i dag udføres manuelt eller med udstyr, der ikke er optimalt.
Automatiseringen af disse delprocesser har til formål:
• At skabe et bedre arbejdsmiljø
• At forbedre sektorens konkurrenceevne
• At øge produktkvaliteten
• At mindske miljøbelastningen
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At forbedre slagtehygiejnen
At øge produktiviteten på de danske slagterier

Projektets aktiviteter:
WP1: Automatisk afskæring og udtagning af mørbrad
• I 2015 blev metodemodellen færdigudviklet
WP2: In-line hjælpeudstyr til løsning af singleribs på brystflæsk
•
I 2015 blev der udviklet et nyt hjælpeværktøj som er dokumenteret og parat til at blive
implementeret
• Værktøjet blev afprøvet i en robotinstallation som indikerer at processen kan automatiseres i kraft af
værktøjet.
WP3: Ny superkniv til slicening af pølser
• Nye slicekniv er under aftestning
Projektets resultater:
•

Gennemførelse af produkttest/systemtest

•

Udvikling af ny teknologi

Projektet har bidraget med ny teknologi til slagterisektoren

Note 14. Reduceret spredning af salmonella
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at dokumentere muligheder for at sænke forekomsten af Salmonella på slagtekroppe
generelt og på mørbrader specifikt. Effekten skabes ved at reducere risikoen for salmonellaspredning ved
plucksudtagning og ved udtagning/håndtering af mørbrad.
Projektets aktiviteter:
Projektet er gennemført i 2 arbejdspakker:
1. WP1 - Reduktion af Salmonellaspredning ved plucksudtagning.
Arbejdsoperationer i forbindelse med plucksudtagning er gennemgået på flere danske slagterier. Processer
hvor spredning af Salmonella til slagtekroppe kan forekomme blev identificeret og bakteriologiske
undersøgelser blev udført. De udpegede processer var: halsåbning / opbrystning; udtagning af tarmsæt og
nedtrækning af plucks. Desuden er spredning af Salmonella undersøgt i forbindelse med midtflækning af
salgtekroppe.
2. WP2 - Optimering af hygiejne ved håndtering af mørbrad.
Håndtering af mørbrad er gennemgået på to danske slagterier. Kilder til kontaminering af mørbrad med
Salmonella blev identificeret og bakteriologiske undersøgelser blev udført. På slagtegang var det primært
ved fedtendeløsning, at risikoen for Salmonella spredning var størst og i forløbet indtil pakning var det brug
af whizardknive ved udtagning af mørbrad der udgjorde en potentiel risiko for opformering og spredning af
Salmonella.
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Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

• Gennemførelse af produkttest/systemtest
Der kan ikke peges på simple ændringer ved processen for plucksudtag, som med sikkerhed kan reducere
spredning af Salmonella. Generelt er der fundet få positive prøver, hvilket demonstrerer, at den daglige
slagtehygiejne er tilstrækkelig til at sikre en acceptabel lav forekomst af Salmonella på slagtekroppe fra svin.
Test af whizard-knive ved udtagning af mørbrad viste, at produktrester og bakterier fra kødet kommer ind i
knivens mekaniske dele, hvor Salmonella kan opformeres under brug og over nat-ten, og dermed spredes til
produkter. Det kan forebygges ved adskillelse og grundigt rengøring af knive efter ca. 8 timers brug. Ved
fedtendeløsning og efterfølgende manuel håndtering blev Salmonella påvist i 1,6% af prøverne. Ved brug af
fedtendeskubber (uden manuel håndtering) var der 0,7% positive prøver. Reduktionen er dog ikke statistisk
signifikant. Derimod var der en målbar forskel i antal slagtekroppe med gødnings-forurening, som blev
reduceret med optil 1,3% når skubberen var i drift.

Note 15. Effektivisering og nytænkning af rengøring
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at skabe grundlaget, så rengøring på slagterier og forædlingsvirksomheder kan
gøres mere cost effektivt og behovsdrevet. Herved opnås både et reduceret vand- og energiforbrug, et
reduceret tidsforbrug til rengøring, samt mulighed for at øge den effektive produktionstid.
Projektets aktiviteter:
WP1: 01/2014 – 12/2016. CIP rengøring af hårstøder
• Data indsamling vedr. genanvendelse af vand og aktuelle priser for rengøring samt gennemgang af
alle hårstødere i DK er udført
• Forsøgsmodel til CIP system er udviklet og afprøvet. Cost benefit foreligger.
• Funktionsmodel er designet så den kan tilpasses de eksisterende hårstødere på danske slagterier,
der er meget forskellige. Individuelle løsninger er derfor ikke nødvendig.
• Den designede funktionsmodel er optimeret med hensyn til effekt og vandforbrug
• Fremstilling af funktionsmodel til automatisk CIP rengøring af hårstødere er påbegyndt
WP2: 01/2014 – 12/2017. Øget produktionstid og reducerede omkostninger gennem nytænkning af
rengøring
• Baseline studier samt statistisk databehandling af temperatur og bakteriologisk belasting under
produktion på ren slagtegang, opskæring, udbening, stiksaltning, farsvarefremstilling samt slicening
af pålæg er gennemført
• Kødsmuld af varierende sammensætning er anvendt til analyse af vækst og nølefaser for Yersinia,
Salmonella, Listeria, fordærvelsesbakterier samt ”normalflora/baggrundsflora” på forskellige
udstyrsoverflader ved 7-12°C og varierende luftfugtighed.
• Florasammensætningen i fersk kødsmuld ved 7°C og 12°C er karakteriseret ved 16S sekventering
og dyrkning på indikative substrater
• Holdbarheden af et varmebehandlet produkt pakket umiddelbart efter rengøring/desinfektion og
efter forlænget produktionstid er undersøgt.
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Der er udviklet et testsystem hvor vækst af bakterier i kødsuspension opbygger ”biofilm” på metal
og plastoverflader. Et system som skal anvendes på KU-Science til udvikling af sensorsystem.
Testsystem til analyse af bakteriers opformering under produktion i pilot plant samt til test af
renholdelsesteknologiers effektivitet er under udvikling og optimering.
Rapport med perspektivering af renholdelsesteknologier er udarbejdet
Brug af klude med IPA sprit er testet til løbende renholdelse.
Dialog med slagterier, forædlingsvirksomheder samt rengøringsindustrien for valg af de mest
perspektivrige koncepter til renholdelse under produktion er indledt.

Projektets resultater:
•

Udvikling af nyt produkt

•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift

Note 16. IKT-udvikling
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at udvikle IKT-systemer (informations- og kommunikationsteknologier), der på en
tidssvarende og effektiv måde tilgodeser behovet for produktstyring og dataopsamling under
produktionsforløbet – herunder kommunikation og integration med øvrige systemer for effektiv produktion. I
projektet udvikles nye funktioner og anvendelsesområder, nye programversioner og nye systemarkitekturer i
takt med den teknologiske udvikling.
Projektets aktiviteter:
Nyt MesterPC: Nyt administrations og rapporteringsværktøj er udviklet og testet. Værktøjet ventes udbredt til
håndtering af mere end 16 millioner slagtninger årligt.
Opdatering af veterinærsystem: Værdien af at implementere biproduktforordningen mere effektivt via den
elektroniske platform på danske virksomheder er undersøgt. Vurderingen er at det på nuværende tidspunkt
ikke er tilstrækkeligt rentabelt og umiddelbart praktisk muligt at implementere en mere detaljeret udnyttelse
af biprodukterne via assistance fra en elektronisk sorteringsplatform.
Gruppevis indtransport, nye terminaler: Nye terminalsoftware er udviklet og testet i drift på 1 virksomhed.
Talegenkendelse: Der er lavet indledende test af talegenkendelse til dataregistering i slagterimiljøet og
industrielle headset er identificeret og testet. Der har vist sig udfordringer med talekvaliteten i nogle af de
tilgængelige headset.
Optimal håndtering fra landmand til stikning: Overordnet systembeskrivelse for dokumentationsplatform til
sikring af velfærd og kvalitet fra indtransport til aflivning er udarbejdet og præsenteret for styregruppe. Plan
for selve udviklingen udarbejdet.
Systemudvikling: Deltagelse i arbejde omkring ny metode til analyse og registrering af restkoncentrationer,
som kan effektivisere udpegelsen og minimere omkostningerne. Systemoplæg er udarbejdet, og
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udpegningsalgoritme ligger klar i første udgave.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Tilvejebringelse af nyt system

•

Gennemførelse af produkttest/systemtest

Note 17. IT-hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at undersøge anvendeligheden af berøringsfrie online-målinger baseret på
røntgen og vision til detektion af fremmedlegemer og optimering af udbytter i forbindelse med manuel og
automatiseret udbening.

Projektets aktiviteter:
Kontrol og overvågning af automatiske processer
• Optaget data til opbygning af selvlærende vision system som automatisk skal kunne detektere
skære/trimmefejl på brystflæsk
• Første version af selvlærende algoritmer til detektion af skærefejl
Næste generation røntgen til detektion af fremmedlegemer
• Bygget forsøgsversion af multispektralt røntgenudstyr til måling under industrielle forhold
• Fremstillet komponenter til forsøgsopstilling til darkfield radiologi
• Multispektral måling af vævsforandringer
• Kvantificeret detektionsfølsomhed for bl.a. træ, papir og plast i bl.a. fersk kød.
• Testet det første kandidatmateriale til fremstilling af fiberholdige fremmedlegemer.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)

• Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
Aktiviteterne har for en stor dels vedkommende været grundlagsskabende for et antal PhD projekter (på
DTU) som omhandler brancherelevante problematikker.
Tillige udviklet et forsøgsudstyr som er egnet til at kunne foretage multispektrale røntgenmålinger under
industrielle forhold. Udstyret vil indgå som en central komponent i det videre arbejde.
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Note 18. Vision til kødkontrol på svineslagterier
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at udvikle et udstyr til vision-inspektion af slagtekroppen (ud- og indvendigt), som
kan anvendes som støtteværktøj til den manuelle kødkontrol. Hermed vil slagterierne opnå større
ensartethed, bedre dokumentation, færre kundeklager og på sigt kunne effektivisere kødkontrollen på
svineslagterierne.
Projektets aktiviteter:
Visionmodulet som består af et multispektralt kamera med NIR, lyskasse med lys i de udvalgte/specifikke
bølgelængder tilpasset kameraet og styresystem er samlet og funktionstestet under produktion på slagteri.
• Software til styring af lys og bevægelse er udviklet og testet under produktion.
• Software til billedopsamling er udviklet og testet under produktion.
Et kamera der kan optage billeder i NIR området er en betingelse for at kunne genfinde alle
forureninger. I projektet er flere alternative kamerateknologier testet under produktion, og den
bedste kandidat er fundet, men endnu ikke leveret i en tilstrækkelig robust kvalitet til endelig
algoritme udvikling og efterfølgende test.
Plan for det tekniske vedligehold og daglige opstart er en del af produktionstesten.
Der er udarbejdet et foreløbigt design af prototypen af de enkelte visionmoduler og den samlede
løsning til billedoptagelse på hele slagtekroppen herunder mulighed for dæmpning af
slagtekroppens svingninger er beskrevet.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•
•
•
•
•
•

Anden videnskabelig præsentation
Lyskasse, styresystem og boks med kamera er samlet.
Det samlede software til styring af et vision modul (Servo, ID læser, Kamera, Lys) er udviklet
Funktionalitet er testet på slagteri
Billedopsamling med manuelle bemærkningsregistreringer er testet på et slagteri.
De indledende resultater og ideer blev præsenteret på et Workshop under SAFEPORK
konferencen.

Note 19. Måleteknologi til slagterierne
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Det overordnede formål er at sikre, at slagterierne til enhver tid har adgang til og information om den mest
optimale måleteknologi med den effekt at skabe grundlag for afregning til landmanden, optimal anvendelse
af råvarerne, effektiv styring af maskiner og processer samt sikring af fysisk fødevaresikkerhed og kvalitet.
Projektets aktiviteter:
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Detektorsystem
• Reparation og støjreduktion af detektorsystem
• Design og test af kollimator
• Opstart af forbedret design af ny detektorsystem til brug i nulserie
Samling af skanner
• Design og fremstilling af inddækning – delvis montage
• Reparation og opretning af flowrør
• Opdatering af kølesystem
• Design af gardiner til strålings sikring
• Udskiftning af PE rør
• Afbalancering af gatry
• Opretning af bånd
Software
• Redesign af systemstruktur og afviklingsprogram
• Rekonstruktion (helix)
• Integration med volumen analyse.
• Dataoverførsel
• Opretningskontrol
• GUI til system til selvdiagnosticering og drift
Test af F-model på DMRI uden inddækning
•
Dokumentation af strålingssikkerhed
• Billedkvalitet
• Kvalitet vurderes med hensyn til hovedkravet, dvs. bestemmelse af spæktykkelse, som beskrevet i
kravspecifikationen.
• Kapaciteten testes op til 750 emner/time og udfordringen med hensyn til en kapacitet på 1000
emner/time vurderes og beskrives
Højt fagligt vidensniveau for måleteknologi
• Fremstilling af prøvemateriale til pH måling
• Forsøg med THz spektroskopi på mælkesyre/mælkesyre estre
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift

•
•
•

Online CT tæt på Prototype udvikling
Online CT kan nu driftstabilt i et flow generere en helix rekonstruktion.
Arbejdet med THz spektroskopi viste at pH af mælkesyre ester kan bestemmes berøringsfrit i
væsker. Arbejdet viste også at ønsket om tilsvarende målinger på mælkesyre ikke kan udføres på
samme enkle måde.
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Note 20. Øget sporbarhed
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at sikre løsninger til aktuelle sporbarhedsproblemstillinger samt at sikre, at viden
om sporbarhedsteknologier holdes ajour, så det tekniske beredskab foreligger, i takt med behovsændringer,
og det viser sig ønskeligt eller nødvendigt at spore eller dokumentere både fersk kød og kødprodukter med
en større detaljeringsgrad, end tilfældet er i dag.
Projektets aktiviteter:
Projektet har omfattet aktiviteter og leverancer inden for følgende områder
• Videnopsamling inden for sporbarhed og batchstyring.
• Der er lavet litteraturstudie, deltagelse i konference og møder omkring sporbarhed og batchstyring
• Overvågning, test og vurdering af udstyr, samt nye teknologier der kan benyttes i forbindelse med
sporbarheds- og batchstyring. Her har der især været fokus på 2 emner:
o Tags med temperaturlogning, der er foretaget en screening af teknologier og produkter
o Mærkning af slagtesvin, der er lavet indledende test med håndholdt printer
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Gennemførelse af produkttest/systemtest

Note 21. Miljø og bæredygtighed i kødindustrien
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål er at anvise muligheder for, hvordan kødindustrien på økonomisk måde kan
imødekomme myndighedernes og markedets forventninger om nedbringelse af produktionens
miljøbelastning og om forbedring af produkternes bæredygtighed.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i 2015 har omfattet:
WP1. Miljøberedskab
• Deltagelse i arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af ny lugtvejledning.
• Deltagelse i spejlgruppe i forbindelse med revision af den europæiske lugtnorm.
• Vurdering af konsekvenser for kødindustrien ved brug af 10 års metrologi ved OML-beregninger
• Vurdering af konsekvenser ved kortere tidsrum før lugtanalyse.
• Vurdering af resultater fra projektet OL i lugt omkring lugtdommeres følsomhed overfor n-butanol og
H2S samt holdbarhed af lugtprøver.
• Hjemtagning af viden om ny lovgivning omkring udnyttelse af animalske biprodukter.
WP5. BAT for slagterier og kødforædling
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Indsamling af data omkring ressourceforbrug i kødforædling.
Systematisk beskrivelse af produkter, del-processer og disses miljøbelastning.
Konsekvensvurdering af udkast til BREF for Food, Drink and Milk (kødforædling).
Deltagelse i arbejdsgruppe omkring BREF for Food, Drink and Milk.
Fagligt indspil i møder med L&F, Miljøstyrelsen og kødbranchen.
Kommentering af BREF for Food, Drink and Milk.

WP7. Forbedring af biprodukters kvalitet gennem optimering af køleprocessen.
• Med lever som modelprodukt er nedkølingsforløbet undersøgt på 6 slagterier med forskellig
køleteknologi
• Holdbarhed og væsketab er bestemt i lagringsperioden
• Konsekvenser af brug af tøris er undersøgt for væsketab og holdbarhed
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Bedre udnyttelse af ressourcer

Note 22. Højt vidensniveau - dyrevelfærd, råvareteknologi og kemi
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at
• opdatere DMRI om nyeste viden inden for dyrevelfærd, kvalitet, kødteknologi samt
kvalitetsdokumentation og –analyse
• formidle og udveksle forskningsbaseret viden gennem deltagelse i diverse arbejdsgrupper, ringtest,
uformel kontakt til forskere, myndigheder og dyreværnsorganisationer (internationalt, nationalt)
• medvirke ved igangsætning af forsknings- og innovationsinitiativer inden for kødområdet
• bidrage med faglig viden til markedsmæssige tiltag fra kødindustrien samt Landbrug & Fødevarer
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i 2015 har omfattet:
• Deltagelse i workshops og seminarer i regi af Månegrisenetværket med fokus på dyrevelfærd og
miljø
• Bidrag til opdatering af Branchekode (dyrevelfærd)
• Opgørelse af dødelighedsdata under transport og opstaldning af slagtesvin og søer i 2014
• Bidrag til diskussion om registrerede skader på slagtesvin med udgangspunkt i rapport fra
Københavns Universitet og Fødevarestyrelsen
• Deltagelse i seminar vedr. ’the EFSA guidance on assessment criteria for stunning interventions’
• Medvirken i ’International conference on pig welfare’ med oplæg om dokumentation af dyrevelfærd
hhv. sortering af hangrise
• Deltagelse i HSA (Humane Slaughter Association) symposium 2015
• Deltagelse i consumercheck – et nordisk samarbejdsprojekt om statistiske analyser af
forbrugerdata.
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Projektet blev afsluttet i 2015.
• Deltagelse i ”Center for billedanalyse af fødevarekvalitet” – en aktivitet støttet af Det Strategiske
Forskningsråd og forankret på DTU, hvor DMRI's rolle er at formulere kødindustriens krav og
ønsker til måleudstyr samt medvirke ved test. Projektet blev afsluttet i 2015.
• Deltagelse i Måltidspartnerskabet – et partnerskab, som består af erhverv, forbruger- og
sundhedsorganisationer, forskningsinstitutioner, faglige organisationer og myndigheder.
• Medvirken i ansøgning ’ SIDEMUS. Nutritious protein products: from meat side streams to human
muscle’ om protein til Innovationsfonden
• Vejledning af ph.d. studerende inden for modellering af oxidationsprocesser og muskel specifik
stabilitet af kølelagret svinekød emballeret i MAP
• Opdatering af procedurer for kvalitetsmålinger
• Metoder til analyse for frie aminosyrer og for stegemutagener er implementeret på LC-MS/MS
udstyr
• Metode til analyse af ascorbinsyre i kødprodukter er implementeret
• Metode til bestemmelse af viscoelastiske egenskaber i kødprodukter er implementeret på
Rheometer
• Metode til nitritbestemmelse er optimeret, således at analysetiden forkortes
• Deltagelse i internationale ringtest/5 præstationsprøvninger med bestemmelse af kemiske
parametre
• Deltagelse i NMKL-årsmøde med fokus på sensoriske analysemetoder samt afholdelse af NMKLmøde (den danske gruppe) om sensorik
• Deltagelse i Rosemary Pangborn symposium om sensorik
• Formidling til detailhandlen om kvalitet, sundhed og bæredygtighed
• Udarbejdelse af statement i forbindelse med diskussion om ’kød & kræft’
• Afholdelse af Pork Academy-dag for japanske industrikunder, oplæg ved hhv. Master Class UK og
seminar for UK-virksomheder om miljø, bæredygtighed, dyrevelfærd og kødkvalitet
• Deltagelse i ICoMST (International Congress of Meat Science and Technology) med poster om
hydrolysattilsætning
• Netværksopbygning og vidensdeling med Århus Universitet inden for måling af biomarkører
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Bedre almen dyrevelfærd

• Anden videnskabelig præsentation
Jf. aktiviteterne og pkt. 17 har projektet bidraget med de i ansøgningen opstillede leverancer:
• Mindst et nyt forsknings- og innovationsinitiativ af relevans for kødindustrien
• Et nyt værktøj til analyse af forbrugerdata
• Minimum to nye kemiske analysemetoder testet og evt. dokumenteret
• Deltagelse i min. 3 internationale ringtest af kødkvalitetsparametre (kemi, sensorik)
• Minimum fire indlæg v. konferencer og seminarer
• Minimum to indlæg i nyhedsmedier
• To artikler om kvalitet af svinekød
• Indlæg ved minimum to seminarer/møder/erhvervsfremstød målrettet erhvervskunder.
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Note 23. Svinekød fokus på sundhed og kvalitet
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede formål er at udvikle ny viden, som svinekødsindustrien kan udnytte til at fremme
sundheden, kvaliteten og værdien af råvarer og produkter. Projektet er opdelt i fem delprojekter, hvoraf de
fire er afsluttet, og det femte delprojekt afsluttes i 2015. Formålet med det sidste delprojekt er at udvikle en
teknologi, der effektivt kan hæmme dannelsen af kræftfremkaldende stoffer under stegning og grilning af
kød.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i 2015 har været tilknyttet WP4 Sund tilberedning af svinekød:
• Gennemførelse af forbrugerundersøgelse med 3 designede marinader med høj antioxidativ
kapacitet og kulinarisk værdi – forbrugerne grillede kødet hjemme og vurderede smag. Forbrugerne
returnerede grillede koteletter til DMRI for farveanalyse
• Kemisk analyse af dannede stegemutagener i koteletter fra systematisk tilberedningsforsøg
• Online spørgeskemaundersøgelse om danskernes viden om grill
• Kontrolleret tilberedningsforsøg med udvalgte kommercielle marinader for analyse af
stegemutagener
• Udarbejdelse af videnskabelig artikel
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift

• Gennemførelse af produkttest/systemtest
Urter og bær blev screenet med henblik på at identificere, hvilke der var egnet til udvikling af en marinade,
der kan hæmme dannelse af stegemutagener. Der blev indledningsvis udviklet fem marinader, der blev
undersøgt i en forbrugerundersøgelse. Især en oreganomarinade og en marinade baseret på dijon med
acerola og en marinade med sumak havde et udseende, som forbrugerne fandt appetitligt. Marinadernes
evne til at hæmme dannelsen af stegemutagener blev undersøgt ved kontrolleret tilberedning på grill, og
især marinaden baseret på oregano var effektiv til at hæmme dannelsen af stegemutagener. Den
dijonbaserede marinade var effektiv til hæmning af nogle stoffer, mens marinaden øgede indholdet af andre
stoffer, når kødet blev gennemstegt. Kommercielle marinader baseret på oregano har vist en tilsvarende
effekt på hæmningen af stegemutagener. Resultaterne samles i en videnskabelig artikel (indsendes primo
2016).

Note 24. Optimeret håndtering af slagtesvin fra udlevering til stikning
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Det overordnede formål med projektet er at optimere håndteringen af slagtesvin fra udlevering til stikning, så
dyrevelfærden forbedres, forekomsten af punktformede muskelblødninger reduceres, samtidig med at
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procedurer for håndtering effektiviseres. Som et led i projektet udvikles et IKT-baseret værktøj til
overvågning af dyrevelfærd på slagtedagen.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i 2015 har været fordelt på to arbejdspakker:
WP1: Reduktion af punktformede muskelblødninger (afsluttet 2015)
• Forsøg med videoovervågning i CO2-bedøvelsesanlæg samt tryk på låger ved inddrivning på flere
slagterier
• Gennemgang af videosekvenser
• Vurdering af mulig sammenhæng mellem bedøvelse og muskelblødninger
• Udarbejdelse af to videnskabelige artikler med KU (histologiske resultater)
• Afrapportering af resultater
• Deltagelse i international konference (HSA i Zagreb)
• Projektmøder
• Revidering af retningslinjer for CO2 bedøvelse
WP 2: IKT-baseret overvågning af dyrevelfærd på slagteriet (afsluttes 2017)
• Projektopstart med branchen (april 2015)
• Udarbejdelse af kravsspecifikation til IKT-systemet (målepunkter, design af rapport mm.)
• Udarbejdelse af ansøgninger – PigWatch fra EU-programmet ANIHWA modtog støtte (samarbejde
med projektet ”Vision til kødkontrol”), samt en GUDP ansøgning, der ikke modtog støtte.
• Udarbejdelse af Etisk regnskab anno 2015 inkl. auditbaseret vurdering af dyrevelfærd på slagteriet
• Test af Etisk regnskab anno 2015
• Kortlægning af dyrevelfærdsindikatorer
• Projektmøder
• Vurdering af værdi og anvendelig af videoovervågning
Projektets resultater:
•

Bedre almen dyrevelfærd

•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)

• Anden videnskabelig præsentation
WP1 ”Blødning”: Der er ikke sammenhæng mellem forekomst af blødninger i hhv. skinke og mørbrad, ej
heller i forhold til forekomst af sygdom i dyret. Videooptagelserne viste, at der forekommer 10-30 sekunders
uro og afværgereaktion som følge af CO2 eksponering. Projektet har bidraget med ny viden om
mulighederne for bedøvelses- og kapacitetsovervågning i CO2-bedøvelsesanlæg af Back Loader typen.
WP2 ”IKT”: Kravsspecifikation til IKT-systemet er udarbejdet (skal valideres løbende gennem projektet),
Etisk regnskab anno 2015 blev testet og fundet anvendeligt i forhold til monitorering af dyrevelfærd på
slagteriet.

Note 25. Fersk kød til det globale marked
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at forbedre svineslagteriernes muligheder for at kunne efterkøle produkter effektivt,
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inden afsendelse fra virksomheden, og at kunne udnytte den maksimale holdbarhed af superkølet kød på
eksportmarkederne.
Projektets aktiviteter:
WP1. Køling/efterkøling af delstykker og udskæringer
• For at kunne evaluere forskellige efterkølingsprocesser er der udarbejdet et beregningsprogram til
sammenligning af økonomi og procestider.
• Væsentlige forbedringsmuligheder af eksisterende efterkølingsprocesser i anvendelse på danske
slagterier identificeret.
• Relevante nye efterkølemetoder er identificeret. De nye metoder går primært ud på at have en
meget kold væske (brine), som kødprodukterne neddyppes i, eller en væske, der omslutter
produktet (immersionskøling).
• Der er gennemført test med forskellige brinetypers anvendelighed som kølemedie.
• Opbygning af et demonstrationsudstyr til immersionskøling af produkter.
• Der er indgået en aftale med virksomhederne om at teste udstyr og proces på et svineslagteri, så
der dannes et realistisk indtryk af processen og eventuelle tilpasninger kan foretages.
WP2. Afklaring af maksimal holdbarhed
• For at optimere holdbarheden af superkølet kød inden eksport, er der udpeget kritiske
kontrolpunkter på virksomhederne og best practise er beskrevet.
• Holdbarhed og dryptab fra kød i et temperaturområde omkring traditionel superkølstemperatur er
undersøgt.
• Nyt koncept med frossent detailpakket kød er udarbejdet. Kødet eksporteres, optøs i emballagen og
sælges som fersk produkt på eksportmarkedet uden ompakning.
• Effekt af indfrysning og optøning i forhold til produktkvalitet og holdbarhed for det nye koncept er
undersøgt.
• Der har været udført forsøg med fokus på hhv. efterkøl i frysehus, forhold under indfrysning/optøning og temperatur under distribution.
• I samarbejde med Danish Crown er et større forsøg med simuleret eksport af superkølet og frosne
detailpakninger til Kina udført. Forsøget er forløbet tilfredsstillende.
Projektets resultater:
•

Udvikling af nyt produkt

• Dokumenteret viden omkring et relevant emne
WP1. Køling/efterkøling af delstykker og udskæringer
• Et beregningsprogram til sammenligning af økonomi og procestider ved forskellige
efterkølingsprocesser.
• Et demonstrationsudstyr til immersionskøling af produkter.
WP2. Afklaring af maksimal holdbarhed
• Beskrivelse af best practise på slagterierne for at optimere holdbarheden af superkølet kød inden
eksport.
• Nyt koncept med frossent detailpakket kød. Kødet eksporteres, optøs i emballagen og sælges som
fersk produkt på eksportmarkedet uden ompakning
• Best practice og det nye frostkoncept er testet i et forsøg med simuleret eksport af superkølet og
frosne detailpakninger til Kina. Resultater rapporteres primo 2016.
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Note 26. Måltider med svinekød: råvarer, teknologi & ernæring
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Det overordnede formål med projektet er at udbygge og udnytte denne nye viden om de positive effekter af
kød og proteiner af animalsk oprindelse, og samtidig give virksomhederne nye værktøjer til at opgradere
proteinholdige lavværdisidestrømme til højværdiprodukter.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i 2015 har været fordelt på tre arbejdspakker:
WP 1: Mættende svinekødsprodukter til forebyggelse af overvægt
• Screeningsforsøg med test af forskellige fibre i frikadeller (produktudvikling)
• Sensorisk profil af udvalgte fiberfrikadeller
• Mæthedsstudium med 28 raske mænd (forskellige fiberfrikadeller)
• Udarbejdelse af protokol til godkendelse i etisk komite vedr. måltidsstudium
• Gennemførelse af måltidsstudium med udvalgt fiberfrikadelle der sammenlignes med
vegetarfrikadelle, 40 mandlige deltagere (mæthed og blodmarkører)
• Indkøring af analyse for aminosyrer i blod
• Deltagelse i internationale ernæringskonferencer
• Vejledning af specialestuderende
• Udarbejdelse af videnskabelig artikel
WP 2: Mere animalsk protein til flere
• Projektopstart (samlet for Grøn Omstilling – projektgruppen)
• Udarbejde kravsspecifikation til slutproduktet
• Screening af proteinprodukter i supper
• Afrapportering af screeningsresultater
• Undersøge muligheder for tilsætning af hydrolysat til andre produkttyper (Temagruppe, gastronomi)
• Online spørgeskemaundersøgelse vedr. brug af proteinpulver/produkter i fitnesssegmentet
• Præsentation af screeningsresultater til samarbejdspartnere
• Deltagelse i udarbejdelse af ansøgning til Innovationsfond
• Indkøring af aminosyreanalyse til hydrolysater (deles med WP3)
WP 3: Nye blodprodukter med bedre funktionelle egenskaber
• Screening af blodprodukt (hydrolyseret helblod) i en række forskellige fødevarer (test af
funktionalitet og spisekvalitet)
• Tilsætning af hydrolyseret hæmoglobin i forskellige fødevarer – vurdere spisekvalitet
• Litteraturopsamling vedr. anvendelse af blod til human konsum
• Præsentationer ved temaarrangementer (Danish Food Cluster, Pork Academy)
• Deltagelse i international ernæringskonference
• Vejlede tilknyttet bachelorstuderende, der udviklede lakridsis (test spisekvalitet og
forbrugeropfattelse af proteiner fra sidestrømme)
• Indkøring af aminosyreanalyse til hydrolysater (deles med WP2)
Projektets resultater:
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• Gennemførelse af produkttest/systemtest
Uddybning: WP1 ”Mæthed”: Fibrene har tydelig indflydelse på spisekvalitet af frikadeller, hvor rugklid og
ærtefiber fungerer bedst, men fibrene har mindre effekt på mæthed ved indtag af fiberfrikadelle.
Fiberindholdet er højt nok til at modtage anprisningen ”fiberkilde”. I det igangværende forsøg testes også
indikatorer i blod.
WP2 ”Mere protein”: Kravsspecifikation for slutproduktet (suppe) er udarbejdet i henhold til 65+ segmentet.
Blandt kravene er, at suppen skal være velsmagende og kunne opnå af nøglehulsmærket og
proteinanprisninger. Resultater af screeningsforsøgene peger på, at det er muligt at udvikle en suppe, der
kan opfylde kravene, efter en optimeringsproces.
WP3 ”blod”: Hydrolyseret blod har en karakteristisk smag af metal, hvilket fungerer rigtig godt i lakridsis.
Ligeledes kan kødprodukter (fx luncheon meat) også bære en tilsætning af hydrolyseret helblod, hvorimod
smagen bliver gennemtrængende i dressing og mayonnaise. Helblod har en lav funktionalitet.

Note 27. Automatisering af tarmområdet
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at fremme dansk slagterivirksomheds konkurrenceevne ved at udvikle ny
produktionsteknologi som automatiserer behandling af tarme på danske svineslagterier. Projektet består af
tre arbejdspakker der hver især automatiserer en delproces, som i dag udføres manuelt. Udviklingen af
disse teknologier har primært til formål:
• At fremme sektorens konkurrenceevne
• At skabe mere attraktive arbejdspladser gennem omlægning af rutinepræget manuelt arbejde til
varierede overvågningsopgaver
• At flytte arbejdspladser fra Kina til Danmark
Projektets aktiviteter:
WP3: Automatisk pudsning af fedtender
I 2015:
• Design af prototype
• Afsluttende test af metodemodeller
• Dokumentation og afslutning af projekt.
WP4: Automatisk smaltarmsfinish
I 2015:
• Metodeudvikling afsluttet og dokumenteret
• Prototype er opbygget og sat produktionslignende test
WP5: Kalibersortering af smaltarme
I 2015:
• Metodeudvikling gennemført og dokumenteret
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Design af funktionsmodel påbegyndt.
Patenteringsproces opstartet

Projektets resultater:
•

Udvikling af nyt produkt

Note 28. Sortering og anvendelse af hangrise
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Kastration af hangrise er genstand for stigende debat i Europa, og temaet indgår i topmødeerklæringen
’Bedre velfærd for slagtesvin’. Ophør med kirurgisk kastration uden bedøvelse er derfor et muligt
fremtidsscenarium. Det overordnede formål med projektet er at forberede kødindustrien på et evt. ophør
med kastration og at indgå som en markant partner i EU-initiativer, således at danske interesser kan
tilgodeses bedst muligt.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne i 2015 har været følgende:
WP3: Forbrugerrespons på hangrisekød (afsluttet 2015)
Færdiggørelse af afsluttende forsøgsrapporter og videnskabelige publikationer.
WP4: Samtidig måling af androstenon og skatol
• Opsætning og indkøring af nyt MS-måleudstyr
• Optimering og validering af målemetode til samtidig måling af skatol og androstenon
• Koordinering med det tilknyttede GUDP-projekt
• Udarbejde indledende skitser til automatiseringsløsninger
• Øge og vedligeholde netværk til europæiske samarbejdspartnere, herunder medvirke i ansøgninger
WP5: Værdisætning af hangrise
• Definere, i samråd med branchen, hvilke faktorer, der skal indgå i en værdisætning
• Indsamle spækprøver fra hangrise produceret af danske hangriseproducenter (1000 prøver)
• Analysere fedtsyresammensætning, indhold af protein og kollagen
• CT-scanne slagtekroppe til vurdering af kødfordeling
• Indlede samarbejde med Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, KU
Projektets resultater:
•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)

•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter)

• Anden videnskabelig præsentation
WP3 Forbrugerrespons: Resultaterne er rapporteret i 3 videnskabelige artikler (Meat Science).
WP4 Samtidig måling: MS-udstyr er indkørt og metode til samtidig måling af skatol og androstenon er
udviklet. Der arbejdes fortsat med optimering og validering af målemetoden i henhold til kravsspecifikation.
WP5 Værdisætning: Der er tæt koordinering med branchen i henhold til fastlæggelse af værdifaktorer.
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Kemiske analyser er godt i gang. Kollagenindholdet i bov var højere i hangrise end i sogrise, mens der ikke
var forskel mellem han- og galtgrise. Proteinindholdet er lavere i kam fra hangrise i forhold til både so- og
galtgrise. CT-scanning er gennemført og data viste, at forenden udgør en større del af slagtekroppen end
skinken hos hangrise i forhold til so-og galtgrise. Der er indgået dialog med Institut for Fødevare- og
Ressourceøkonomi på KU vedr. værdisætning.

Note 29. Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Det overordnede formål med nærværende projekt er at identificere mulighederne for at dokumentere
dyrevelfærd ud fra enkle målinger og registre¬ring¬er samt at kortlægge forbrugernes opfattelse af
dyrevelfærd i Danmark og på eksportmarkeder. De konkrete mål med projektet er at
• udpege relevante, målbare indikatorer for dyrevelfærd på slagtedagen
• identificere, hvilke dyrevelfærdsparametre forbrugerne tillægger betydning
• udarbejde forslag til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen
Projektets aktiviteter:
WP1 Enkle, målbare indikatorer for dyrevelfærd. Aktiviteterne i 2015 har været koncentreret om
færdiggørelse af erhvervs-phd-projektet. Afhandlingen blev indsendt i foråret 2015, og efter en revision
genindsendt i december 2015. Forsvaret forventes gennemført primo 2016. Derudover er der udarbejdet et
forslag til automatiseret måling af velfærdsindikatorer.
WP3 Forbrugernes opfattelse af dyrevelfærd. Aktiviteterne har primært omhandlet vejledning af den phdstuderende på KU samt deltagelse i udarbejdelse af on-line spørgeskemaundersøgelse.
Projektets resultater:
•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)

• Anden videnskabelig præsentation
I forbindelse med erhvervs-phd-studiet er der udarbejdet tre peer-reviewed artikler og en afhandling.
Udvalgte resultater blev præsenteret på HSA (Humane Slaughter Association) - konferencen i sommeren
2015.

Note 30. Uddannelse og forskning på kødområdet
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Projektets mål er at fremme kødforskning på internationalt niveau samt sikre et rekrutteringsgrundlag af
veluddannede kandidater til kødindustrien, følgevirksomheder og tilknyttede videncentre.
Projektets aktiviteter:
• 5 studerende har gennemført kødpraktikforløbet omfattende et 3 ugers kursus på Slagteriskolen
(UCR) efterfulgt af 15 ugers praktikophold på virksomheder og videncentre.
• To medfinansierede ph.d.-projekter ‘Use of Raman spectroscopy for monitoring meat quality in meat
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industry’ og ’Monitoring Animal Wellbeing’ blev afsluttet i 2015.
Fire igangværende ph.d. studier blev medfinansieret I 2015. De fire ph.d.-studier forløber
planmæssigt; ‘Effect of processing conditions on bioavailability and nutritional quality of pork
proteins’ (KU), ‘Identification and Quantification of antimicrobial and antioxidant compounds formed
during processing of nitrite cured, cooked pork products’ (DTU), ‘Identification and Quantification of
antimicrobial and antioxidant compounds formed during processing of nitrite cured, cooked pork
products’ (DTU) og The role of animal:vegetable protein in the diet for risk factors for colon cancer
and for micronutrient status in overweight pre-diabetic subjects’ KU.
Muscle Based Food Network (MBFN) har afholdt et seminar “License to produce & positioning of
meat/meat products to the consumer” med ca. 30 deltagere fra industri, L&F, GTSere og
universiteter.
Seks studerende har tilmeldt sig kødpraktik i 2016, og praktikaftaler er indgået.

Projektets resultater:
•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)

•

Anden videnskabelig præsentation

• Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
To medfinansierede ph.d. studier ved hhv. Københavns Universitet og DTU blev afsluttet. Ph.d.afhandlinger er udarbejdet, og ph.d.-forsvar er afholdt. Som led i ph.d. studierne er videnskabelige artikler
publiceret.
5 studerende har gennemført kødpraktik-forløbet og har dermed opnået en større indsigt i kødindustrien og
relaterede videncentre og virksomheder.

Note 31. Afsætningsfremme af svinekød - England
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
To enhance appreciation and understanding of the standards in the Danish pig industry among companies,
their customers, the media and other ’opinion formers’.
Projektets aktiviteter:
The programme includes the following activities:
• Briefings for the senior management of companies
• Seminars and training programmes
• Presentations to companies and their customers
• Production of regular reports and bulletins
• Maintenance of DAFC UK website
• Issues monitoring and crisis management
• Trade media relations
• Liaison with British pig industry
• Support for meat industry communications programme (MeatMatters)

Side 50 af 93

Svineafgiftsfonden
Faglige beretninger 2015

12-05-2016

Projektets resultater:
•

Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører

•
•

Gennemførelse af informationskampagne
Etablering af internationale netværk for producenter/virksomheder med henblik på øget samarbejde

The DAFC UK programme is a ’mix’ of communication activities, some with a short-term and others with a
long-term focus.
Where possible, a measurement of short-term results is obtained – for example, opening-rates of digital
bulletins (c. 25-30% opening rates achieved for issues of Pig Industry Matters), coverage generated by
trade press visits to Denmark (38 pieces of press coverage resulting from visit to Herning Congress in
October), feedback scores from delegates attending training events and seminars (high approval ratings
from delegates attending Meat Masterclass in June)
A more qualitative assesment is made of other activities with a more longer term focus – issues
monitoring/crisis management, contact with ’opinion formers’, liaison with British pig industry, support for
MeatMatters programme.

Note 32. Afsætn. fremme af svinekød - DK
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektet understøtter en øget afsætning af svinekød i Danmark (afsætningsfremme) samt en fastholdelse
hhv. forbedring af produktets image blandt BtC-målgruppen (forbrugere) samt BtB-målgrupperne (detail og
foodservice).
Projektets aktiviteter:
Aktiviteterne er målrettet BtC- og BtB-segmenterne ud fra en vurdering af disse segmenters konkrete
indflydelse på svinekødets afsætning i Danmark. Kommunikationen omhandler sporbarhed, dyrevelfærd,
fødevaresikkerhed, sundhed/protein samt trends. Budskaberne målrettes de respektive segmenter og giver
modtageren en større indsigt i produktet for således at bidrage til at skabe en købspræference og
understøtte en øget afsætning.
Projektet indeholder følgende:
BtC-aktiviteter:
Afsætningskampagne ”Den magiske Gris” målrettet de unge forbrugere. Kampagnen sætter fokus på
svinekødets kvalitetsparametre og spiller på emotionerne ift. mad. Kampagnen kommunikerer hele kæden
fra jord til bord og helt op på tallerkenen. Kampagnen har et digitalt fokus via kampagnens online platforme
og sociale medier. Desuden var ”Den magiske Gris” tilstede ved relevante forbrugerevents.
BtB-aktiviteter:
Segmenteret målrettet BtB-kommunikation (detail og foodservice), herunder seks online brancheupdates og
web-kommunikation via goderåvarer.dk samt kommunikation af relevante analyser fra afdelingen
”Markedsstatistik og analyser”.
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Relationsskabende aktiviteter overfor foodservice, herunder en kampagne ”Kantinegæstens Stemme”, rettet
mod forbrugeren i kantinen. Kampagnen skal skabe "demand" nedefra og lægge pres på slutbruger i
kantinen samt grossisten med henblik på at afsætningsfremme. Derudover aktiviteten ”Foodservice Camp”,
som skal kortlægge tendenser i foodservice, hvorefter resultaterne kan bruges til afsætningsfremme.
Relationsskabende aktiviteter overfor detailhandlen samt foodservicesektoren, herunder en konference,
Fødevaredagen, med overrækkelse af Slagterprisen og Kantineprisen.
Projektets resultater:
•

Forbedret / øget forbrugerkontakt

•
•

Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører
Anvendelse af shopperdata og foodserviceanalyse er inddarget i projektet (Projekt under
Markedsanalyse og statistik.

BtC:
Kampagnen har været synlig på sociale medier samt ved to events. Der er skabt god dialog med
forbrugerne. Forbrugerkommunikation bidrager til at skabe øget pres på detail og foodservice og dermed
øge afsætningen indenfor disse to sektorer.
Kampagnen har haft en digitalt fokus og herigennem er der kommunikeret ernæring, mad og
primærproduktion.
Der er downloadet 1300 apps og facebook har +2100 følgere. Dette vurderes en succes ift. budgettet.
BtB:
Målgruppen detail og foodservice er en svær målgruppe at rekruttere til arrangementer, men projektet
formåede at samle 400 relevante deltagere på Fødevaredagen. 88 % af deltagerne mener at
Fødevaredagen i nogen eller høj grad er et godt sted at netværke. Det bevidner om Fødevaredagens værdi
i at samle hele fødevarebranchen.
Ift. Kantine- og slagterprisen har 2015 annonceværdi været på hhv. + 500 t. kr. og +1.500 t. kr., hvilket
vurderes meget tilfredsstillende. Der har været stor opbakning fra målgrupperne.
Derudover var projektet løbende i kontakt med målgrupperne online. Projektets click-to-open rate på
nyhedsbrevene (branche update) ligger på ca. 45 % i gennemsnit (højt!). Derudover besøger 6.500 brugere
websitet goderåvarer.dk.
Ift. foodservice-aktiviteterne er der genereret viden til svinebranchen ift. viden om købspræferencer.
Indsigterne kan bruges som afsæt for øget afsætning.
Samlet set har målgrupperne gennem projektets aktiviteter fået formidlet viden om fødevarer,
fødevaresikkerhed og ernæring samt om dyrevelfærd og bæredygtighed. Denne viden og forståelse
bidrager til målgruppernes muligheder for at skabe købspræference og øget anvendelse af svinekød i flere
sammenhænge. Projektet bidrager til forbedret tillid og til mere synlighed generelt.

Note 33. Afsætningsfremme af svinekød - Tyskland
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
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Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at understøtte afsætningen af svinekød på det tyske BtB-marked (primært
forarbejdningsindustrien, sekundært foodservice og i detail), herunder at udbygge målgruppernes
købspræference for produktet gennem påvirkning af deres indkøbskriterier. Endvidere skal projektet bidrage
til et større kendskab til svinekødet og dets fortrin.
Projektets aktiviteter:
Relationsskabende aktiviteter
• Virksomhedsindividuelle mini-seminarer
• Dialogmøder i form af ad hoc møder og i forbindelse med konferencer, messer og lignende
branchetræf
Segmenteret målrettet BtB kommunikation
•
Webkommunikation via websitet www.fachinfo-schwein.de, herunder optimering af websitet til de
primære målgruppers behov, omfattende aktualisering og re-launch af design, struktur og indhold
samt aktualisering af hermed forbundne, påkrævede tekniske forudsætninger
• Markedsføringskampagne vedrørende sitet og nyhedsbrevet
• Nyhedsbreve (per nyhedsbrev ca. 10 artikler) og news updates (per news update én artikel).
PR-aktiviteter
• Annoncer
• Redaktionelle bidrag i tysk fagpresse
• Sponsorat på vigtigste tyske Fleischkongress for forarbejdningsindustrien.
• Produktionsdokumentar-klip, der giver live-indblik i svineproduktionen og som bruges i forbindelse
med seminarer, i nyhedsbreve og ved dialogmøder.
Supplerende basismateriale
• Opdatering af benchmarken
• Publikation om dyrevelfærd
• Publikation om fødevaresikkerhed
• Roll-up´s om fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og sporbarhed
• Præsentationsmappe til basispublikationer
Projektets resultater:
•

Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU

•

Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører

• Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme
Relationsskabende aktiviteter
• Deltagervurderinger af det samlede indtryk af den danske svinebranche: På en skala fra „Meget
godt“, „Godt“, „Middel“ og „Under middel“: Ved de 2 gennemførte mini-seminarer: Hovedparten af
deltagerne ”meget godt” eller, ”godt”.
• Stigning i antallet af abonnenter på nyhedsservices fra 319 ultimo 2014 til 342 ultimo 2015
Webkommunikation
• Website www.fachinfo-schwein.de: Stigninger på alle andre centrale parametre fra 2014-2015:
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sidevisninger 8.262 vs 24.064 (!!), brugere 2.371 vs.3.035, sessioner 3.070 vs 4.863, sider pr.
session 2,69 vs 4,95 og gnms. Sessionsvarighed 2,18 min vs. 4,95 min. Dvs. der er kommet flere
brugere, som samtidig læser flere sider og bliver længere på websitet. Ca. 650 brugere på det
mobiltilpassede mini-website www.app-fachinfo-schwein.de (tilgængeligt pr. 1. okt. 2015)
Nyhedsbreve: I alt 6 nyhedsbreve – åbningsrates på mellem 37,5 til 43,32 % samt click-to-open
rates på mellem 36,2% og 48% (click-to-open-rate = hvor der blev klikket videre fra nyhedsbrevet til
websitet). Fra 319 til 342 abonnenter.
Newsupdates (enkeltstående nyhedsartikel): Åbningsrates på helt op til 33 %.

PR-aktiviteter
• Rundt regnet 20 redaktionelle bidrag. Gennemsnitlig pris 2 fulde siders annonce 4.500 €. Artiklerne
er i gennemsnit 2-3 sider lange. Såfremt værdien af 1 artikel sættes lig med værdien af én 2 sides
annonce. Værdien af 20 redaktionelle bidrag = 20 x 4.500 € = 90.000 € hhv. 671.547 kr.

Note 34. Afsætningsfremme af svinekød – Sverige
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at understøtte afsætningen af svinekød på det svenske BtB-marked (primært detail,
sekundært foodservice og industri), herunder at udbygge målgruppernes købspræference for produktet
gennem påvirkning af deres indkøbskriterier. Endvidere skal projektet bidrage til et større kendskab til
svinekødet og dets fortrin.
Projektets aktiviteter:
Relationsskabende aktiviteter
• Virksomhedsindividuelle mini-seminarer
• Seminar for svensk detail og foodservice
• Dialogmøder i form af ad hoc møder og i forbindelse med konferencer, messer og lignende
branchetræf.
Segmenteret målrettet BtB kommunikation
• Webkommunikation via websitet www.branschinfo-kott.se, herunder optimering af websitet til de
primære målgruppers behov, omfattende aktualisering og re-launch af design, struktur og indhold
samt aktualisering af hermed forbundne, påkrævede tekniske forudsætninger
• Markedsføringskampagne vedrørende sitet og nyhedsbrevet
• Nyhedsbreve (per nyhedsbrev ca. 10 artikler) og news updates (per news update én artikel).
PR-aktiviteter
• Annoncer
• Redaktionelle bidrag (krisekommunikationsinstrument) i form af ekstra kommunikation på sitet og
på Twitter.
• Produktionsdokumentar-klip, der giver live-indblik i svineproduktionen og som bruges i forbindelse
med seminarer, i nyhedsbreve og ved dialogmøder
Supplerende basismateriale
• Opdatering af benchmarken
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Publikation om dyrevelfærd
Publikation om fødevaresikkerhed
Roll-up´s om fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og sporbarhed
Præsentationsmappe til basispublikationer

Projektets resultater:
•

Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU

•

Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører

• Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme
Relationsskabende aktiviteter
• Deltagervurderinger af det samlede indtryk af den danske svinebranche: På en skala fra „Meget
godt“, „Godt“, „Middel“ og „Under middel“: Seminar for svensk detail og foodservice 9.-11. nov samt
de 3 gennemførte mini-seminarer for detailhandlen: Hovedparten/ af deltagerne ”meget godt” eller,
”godt”
• Stigning i antallet af abonnenter på nyhedsservices fra 436 ultimo 2014 til 580 ultimo 2015
Webkommunikation
• Website www.branschinfo-kott.se: Moderat stigning fra 2014 til 201 på antallet af brugere, men
stigningerne på alle andre centrale parametre fra 2014-2015: sidevisninger 10.785 vs 18.498,
sessioner 6.362 vs. 7.362, sider pr. session 1,7 vs 2,5, gnms. Sessionsvarighed 1,28 min vs. 2,35
min og brugere 5.231 vs. 5.234. Dvs. brugerne læser flere sider og bliver længere på websitet, er
blevet mere engageret i sitet. Ca. 680 brugere på det mobiltilpassede mini-website www.appbranschinfo-kott.se (tilgængeligt pr. 1. okt. 2015)
• Nyhedsbreve: I alt 6 nyhedsbreve – stigning i åbningsraten fra 23 % (1. nyhedsbrev) til 37 % (6.
nyhedsbrev) samt stigning i click-to-open raten (hvor der blev klikket videre fra nyhedsbrevet til
websitet) fra 18,8 % (1. nyhedsbrev) til 33,3 % (6. nyhedsbrev). Fra 436 til 580 abonnenter på
nyhedsbrevet
• Newsupdates (enkeltstående nyhedsartikel): Åbningsrates på helt op til 30 %
• Twitter (opstart sept) Ultimo 2015 i alt 56 følgere, 41 tweets, ca. 4000 eksponeringer siden opstart
sept. (= Antal gange, Twitter-brugere har set tweetet)

Note 35. Afsætningsfremme af svinekød - Japan
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at støtte afsætningen af svinekød og svinekødsprodukter i Japan. Indsatsen var rettet
mod de primære aftagere af råvarer til videre forarbejdning og foodservice sektoren i Japan. Projektet har i
mindre omfang støttet afsætningen af pølser og pork luncheon meat
Projektets aktiviteter:
1. Promotion i samarbejde med industrikunder, hvor der er gennemført aktivitet i samarbejde med 19
kunder. Aktiviteterne har omfattet in-store promotion, trafikreklamer og anden annoncering.
2. Promotion i samarbejde med foodservice kunder, hvor der er gennemført aktivitet i samarbejde med
13 kunder. Aktiviteterne har omfattet in-store promotion, plakater, annoncering og menu-kort.
3. Der er gennemført 12 kundebesøg i Danmark (study tours).
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Der er gennemført en food service study tour med en gruppe food service kunder.
Der er gennemført Pork Academy med 20 deltagere.
Der er gennemført Pork Summit(seminar konference) for topledelsen hos de japanske kunder.
Der er gennemført et mini-seminar i Tokyo med fokus på semi-forarbejdede råvarer.
Markedsservice er gennemført, særligt via L&F’s kontor i Tokyo. Herfra håndteres den løbende
kontakt til markedet.
Aktiviteterne var primært rettet mod industrikunder med henblik på at sikre fortsatte leverancer af
råvarer til dette segment. Der samarbejdes med denne målgruppe om markedsføring af produkter
med svinekød som råvare (især bacon).
Samtidig er der gennemført aktiviteter i foodservice sektoren med henblik på at sikre leverancer fra
den primære målgruppe til dette segment, hvilket vil have en positiv effekt på valg af råvaregrundlag

Projektets resultater:
•
•

Udvikling af afsætningskanaler udenfor EU
Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen
heraf blandt markedsaktører udenfor EU

• Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører
Der er sikret en fortsat stærk position i afsætning af råvarer til forarbejdningsvirksomheder i Japan, herunder
især råvarer til bacon produktion.
Der har været særligt fokus på udvikling af et forholdsvis nyt segment bestående af råvarer til direkte
distribution i food service sektoren (frozen portion contriol).

Note 36. Afsætningsfremme af svinekød – Kina
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at etablere og opbygge en stærk position for afsætning af svinekød via den
moderne detailhandel og food service sektor i Kina (inklusiv Hong Kong).
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført følgende aktiviteter:
a) Promotion med detailhandelen i Kina og Hong Kong
b) Promotion med food service sektoren i Kina og Hong Kong
c) Udstillinger i Kina og Hong Kong
d) Seminarer/workshops i Kina
e) Studieture til Danmark/EU
Ad a) Promotion i detailhandel
Der er gennemført promotion-aktiviteter med 26 detailhandelskæder i Kina og Hong Kong.
Ad b) Promotion i food service sektoren
Der er gennemført promotion-aktiviteter med 18 food service kæder og hoteller.
Ad c) Udstillinger i Kina og Hong Kong
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Deltagelse med stand på de to største fødevareudstillinger i Kina: SIAL China i Shanghai i maj 2015, FHC
China i Shanghai i november 2015. Derudover deltagelse i de to største fødevareudstillinger i Hong Kong:
HOFEX i maj 2015, og Restaurant & Bar i september 2015.
Ad d) Seminarer/workshops i Kina
Der er afholdt tre workshops i Kina med deltagelse af kunder, hvor der er kommunikeret fødevaresikkerhed,
kvalitet, og den gode smag af fersk, frosset svinekød.
Ad e) Studieture til Danmark/EU
Der er gennemført 8 studieture i 2015 med besøg til danske slagterier, svinelandbrug, frysehuse,
supermarkeder mm. fra kunder inden for detail, food service, og importører.
Projektets resultater:
•
•

Udvikling af afsætningskanaler udenfor EU
Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen
heraf blandt markedsaktører udenfor EU

• Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører
Adgang – for første gang nogensinde – for europæisk og dansk svinekød til den moderne detailsektor i Kina
og Hong Kong, bl.a. til Wal-Mart, Auchan, Tesco, Metro, City Super, Emart, Aeon, RT Mart.
Kinesiske forbrugere er blevet introduceret til frosset svinekød og har accepteret det som et sikkert og
smagfuldt alternativ til lokale produkter.
Projektet har i høj grad fremmet eksporten af udskæringer til Kina (hvor hovedparten af eksporten hidtil har
været bi-produkter). Eksporten heraf er øget med mere end 50% siden 2011 (EU-tal)
EUs markedsandel (importerede, frosne udskæringer) i Kina er øget kraftigt til 65%.

Note 37. Markedsorienterede kvalitetsstandarder
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle og vedligeholde internationale kvalitetsstandarder, som kan støtte afsætning
af svinekød på krævende segmenter på eksportmarkedet. Standarderne vedligeholdes på brancheniveau
og sikrer at høje standarder inden for kvalitet, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd kan implementeres og
dokumenteres i forbindelse med afsætningen.
Projektets aktiviteter:
1. Udvikling og vedligehold af kvalitetsdokumentation for produktion af svinekød
Kvalitetsdokumentation for produktion af svinekød er en kvalitetshåndbog, der vedligeholdes på
dansk, engelsk, tysk, russisk og japansk. Denne dokumentation danner grundlag for en stor del af
branchens fælles markedsføring og kommunikation på eksportmarkedet.
2. Udvikling og vedligehold af GRMS (Global Red Meat Standard)
GRMS er udviklet og vedligeholdt på et niveau, så den kan anvendes ved certificering af
slagterivirksomheder internationalt. Arbejdet gennemføres i samarbejde med en teknisk
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arbejdsgruppe med repræsentanter fra slagterivirksomheder.
3. Arbejde for international anerkendelse af GRMS
Et væsentligt fundament i projektet var at sikre en fortsat international anerkendelse af
kvalitetsdokumentationen. Dette blev gennemført gennem deltagelse i tekniske arbejdsgrupper i
GFSI (Global Food Safety Initiative), ved koordinering i relation til QS i Tyskland og DANISH
produktstandard, som er en tilsvarende standard for primærproduktionen.
4. Administration af GRMS i relation til certificeringsprocessen
Der er udstedt 29 certifikater i 2015 til slagterivirksomheder i Europa.
5. Formidling af GRMS
GRMS er formidlet vis hjemmesiden www.grms.org, artikler i tysk fagpresse, deltagelse på
internationale konferencer og ved direkte information, især i forbindelse med kundebesøg
Projektets resultater:
•

Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU

•

Udvikling af afsætningskanaler udenfor EU

• Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører
På mange markeder er det en forudsætning at kunne dokumentere kvalitet, fødevaresikkerhed og
dyrevelfærd gennem certificering af produktionssystemet på virksomheden. Branchen har med midler fra
SAF udviklet en standard på dette område GRMS (Global Red Meat Standard), som i dag anvendes på
mange slagterier i Europa. Projektet har sikret, at kvalitetsdokumentation og standarder er anerkendt på et
internationalt niveau og derfor kan støtte afsætning af svinekød på eksportmarkedet.

Note 38. Markedsdata og bearbejdning
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektet omhandler indsamling af præcis og konkret viden om markedet for svinekød, således at
svinesektorens økonomiske aktører har det rigtige grundlag for at træffe strategiske og markedsmæssige
beslutninger.
Projektets aktiviteter:
• Tilvejebringelse af præcist og grundigt statistisk materiale således, at svinekødssektoren har det
rigtige grundlag og forudsætninger for at træffe beslutninger omkring afsætnings- og
markedsføringsaktiviteter. Data er bl.a. indkøbt i analysebureauet GfK
• Analyse af det statistiske materiale således, det umiddelbart kan anvendes af aktørerne i
svinekødssektoren.
• Resultater og analyser er offentligt tilgængelige og formidles til alle aktører inden for
svinekødssektoren.
• Offentlig kommunikation omkring det reelle forbrug af svinekød.
Projektets resultater:
• Gennemførelse af markedsanalyse eller lignende
Projektets resultater har været et grundlag for gennemførelse af mere målrettede og dermed mere
effektfulde markedsføringsaktiviteter hos svinekødssektorens økonomiske aktører. Det sker ved en målrettet
dataindsamling og vidensopbygning om svinekødsforbrug og markedsmuligheder.
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Dette projekt har bl.a. gennemført en omfattende analyse af aftensmaden i Danmark. Aftensmaden er et
måltid, som har afsætningsmæssigt fokus eftersom indkøb til aftensmad driver en stor omsætning hos
detailhandlen. Projektet har via målrettede og dybdeborende analyser bidraget med unik indsigt i
beslutningstagning for valg af aftensmad - herunder svinekød. Dette har givet svinekødssektoren et
uundværligt fundament for afsætnings- og udviklingsaktiviteter på et vigtigt marked.
Et andet resultat af projektet er kommunikationen omkring forbruget af svinekød. Her er der igennem året
løbende kommunikeret i aviser, hjemmesider, osv. omkring forbrug og holdning til svinekød. I offentligheden
har der ofte fremkommet mange forskellige tal for forbruget, men projektet har bidraget til, at der er
kommunikeret et retvisende billede af det reelle danske svinekødsforbrug.

Note 39. Statistik og prognoser
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Det overordnede formål er afsætningsfremme af svinekød, hvilket sker via konkurrentovervågning,
markedsdata, prognoser, prissammenligninger og aktuel markedsinformation.
Projektets aktiviteter:
1. MARKEDSDATA
Markedsnyt for svinekød, Statistikhæfte, m.v.
2. PROGNOSER OG PRISER
Kvartalsvise slagteprognoser, Produktions- og prisprognoser til EU, Ugentlige afregningspriser i EU
3. DIVERSE
Offentliggørelse af resultater, Artikler, Foredrag, m.v.
Projektets resultater:
•

Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU

•

Udvikling af afsætningskanaler udenfor EU

•

Gennemførelse af markedsanalyse eller lignende

Note 40. Svinekød - mad, måltider og ernæring
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Fremme præferencen for/brugen af grisekød med det for øje at øge afsætningen i forhold til:
• Foodservice
• Cater/restauranter
• Forbrugere

Side 59 af 93

Svineafgiftsfonden
Faglige beretninger 2015

12-05-2016

Videreudvikle et solidt datagrundlag med hensyn til:
• Udskæringer af gris
• Tilberedning af gris
• Næringsstofindhold
• Inspiration til fortæring af ”rigtig” mad
Projektets aktiviteter:
• Fortsat deltagelse i Måltidspartnerskabet og Team Gastronomi Danmark
• Videnskabeligt orienterings og debatmøde ”Ernæringsfokus 2015 – Det vi troede vi vidste…” for
ernæringsprofessionelle, madprofessionelle, sundhedsfremmepersonale, bloggere (170 deltagere).
I samarbejde med oksekød, mejeri, æg, fjerkræ, frugt og grønt.
• Indlæg på diverse kødworkshops for slagtere, kantinechefer m.v. samt på Muscle Based Food
network for forskere, detail og kødbranche.
• Udvikling af plakat til udsendelse til fitnesscentre.
• Udsendelse af relevante ”Vidste du at…” og plakat med fokus på protein og sunde måltider til
fitnesscentre i kæderne FitnessWorld og fitness.dk med henblik på at give de ernæringsfaglige her
gode værktøjer til deres ernæringsvejledning.
• DTU rapport om ”Kødets rolle i kosten” i samarbejde med oksekød og kylling.
• Opstart af ”IMEAT” hos DTU vedrørende Indholdsstoffer og deres virkningsmekanismer samt
ernæringsmæssig kvalitet af rødt og forarbejdet kød” i samarbejde med oksekød og kylling
• Opdatering af ”Udskæring og tilberedning af svinekød”
• Ny udskæringsplanche, fardigarbejdet og trykt – kan bestilles gratis på voresmad.dk.
• ”Årets ret med svinekød 2015” er afholdt med økonomisk støtte fra Norma og Frode S. Jacobsens
Fond.
• Nyhedsbreve ud til 1400 abonnenter på Ernæring i Fokus, det være sig mad- og
ernæringsprofessionelle.
• Ny og ajourført viden er lagt på ernæringsfokus.dk, voresmad.dk, madkundskabsfokum.dk.
• Op til julen blev opskrifter på voresmad.dk med flæskesteg og hamburgerryg google-optimeret.
• Op til jul blev Årets ret med gris boostet på Facebook.
• Udarbejdelse af beredskab til medlemmer og LF samt håndtering af rapporten vedr. ”Kød og kræft”
fra WHO/IARC.
• Dialog med DTU vedr. optimering af processer og indhold i Danskernes Kostvaner, DANSDA og
Fødevaredatabanken, FRIDA.
• Opfølgning på APPROACH.
• Første analyser til brug i projekt re-naming af gris.
Projektets resultater:
•

Forbedret / øget forbrugerkontakt

•

Gennemførelse af informationskampagne

•
•
•

Gennemførelse af markedsanalyse eller lignende
Afholdelse af Ernæringsfokus møde 2015 for 170 deltagere.
Ernæringsfokus.dk: ca. 9000 sidevisninger pr. kvartal, ca. 1400 abonnenter på nyhedsbrev, click-toopen- rate ca. 50 %
Google-optimering af opskrifter med flæskesteg og hamburgerryg på voresmad.dk omkring juleaften
gav en væsentlig stigning i antal besøgende på siden og en 1. plads på Google søgemaskine rapport foreligger.
Udvikling af data og materiale vedr. udskæring og tilberedning af gris samt rødt køds effekt på

•

•
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danskernes kost, der skal kommunikeres i 2016.
Indkøring af ny projektleder.
Effektiv håndtering af WHO/IARCs rapport om kød og kræft via bl.a. nyt tema på ernæringsfokus.dk
”Kød og kræft”.
Pleje af relationer til igangsættelse af nye samarbejder og projekter i fremtiden.

Note 41. Tværgående Markedsudvikling
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at tilføre viden til nøgleaktører i virksomheder og organisation, at kvalificere og prioritere
opgaver på markeder og i segmenter, således at indsatsen optimeres og geare effekten af midler anvendt til
afsætningsfremme, kvalitetsstandarden og øget præference for svinekød. Projektet har til formål at sikre
løbende evaluering og implementering af den strategiske indsats for afsætningsaktiviteter i Danmark,
Sverige, Tyskland, England, Japan og Kina. Der søges samtidig også at koordinere og opnå synergi med
markedsmæssig indsats for andre sektorer m.h.p. at opnå størst mulig værdi af investerede ressourcer til
øget afsætning af svinekød og effekt på målmarkedet.
Projektets aktiviteter:
1. Indsamling af information om segmenter og udvikling i disse på målmarkeder
Der har været gennemført analyser af firstmovers holdning af svinekød, en kvalitativ analyse af
foodservicesegmenter.
2. Kommunikationsanalyse af kanaler, effekt og budskaber
Kommunikationsindsatsen er løbende blevet analyseret og vurderet m.h.p. antal bruger og
åbningsrate. Endvidere er der udnyttet synergi på tværs af markeder, i forhold til implementering af
elektroniske værktøjer.
Det har været prioriteret at vurdere en revitalisering af svinekød i forhold til sprogbrug i hele kæden
fra jord til bord, som vil have en afsætningsfremmende effekt.
3. Formidling af viden om markeder og segmenter
Der har været afholdt møder i landegrupper, udvidet styregruppemøde og kommunikeret på
Fødevaredage, hvor viden om markeder er blevet formidlet. Der er blevet afholdt workshop m.h.p.
firstmovers holdning til svinekød i Danmark.
4. Oplæg til justering af indsats og forslag til fremtidig indsats og strategi
Strategi er blevet justeret med henblik på inddragelse af protein som kommunikationsparameter og
på det danske marked er det valgt at gennemføre en forbrugerrettet indsats i forhold til den unge
målgruppe.
Projektets resultater:
•

Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme

•
•
•

Gennemførelse af markedsanalyse eller lignende
Foodserviceanalyse har ført til øget indsigt hos markedsaktører om kundesegmenter.
Analyse af Firstmover har givet indsigter i forhold til fremtidig positionering af svinekød
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Analyse af sprogbrug for udskæringer af svinekød har givet indsigter i forhold til fremtidig
positionering af svinekød.

Note 42. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er, at sikre sektorens aktører kontinuerlig adgang til viden og et velfungerende beredskab
med hensyn til veterinære- og fødevaresikkerhedsmæssige aspekter.
Projektets aktivitet er faglig-teknisk videns indsamling og formidling til sektorens aktører. Viden som er af
afgørende betydning for fortsat opretholdelse af et højt fødevaresikkerhedsmæssigt samt kvalitet niveau og
derved tillid til sektorens produkter.
Projektets aktiviteter:
• Videnindsamling/formidling vedr. system audit i USA (nationale og internationale system audits)
• Videnindsamling/formidling vedr. fødevaresikkerhedssystemer i Rusland (HACCP, GRMS mv.)
• Videnindsamling/formidling vedr. lovgivning og kontrol i EU samt andre 3. lande, herunder Kina,
samt deltagelse i faglige arbejdsgrupper i UECBV/Clitravi
• Opdatering af checklister i relation til eksport til visse 3. lande
• Inspektioner: Brasilien, Kina, Korea, Malaysia, Vietnam
• Certifikater: opdatering og udarbejdelse af nye veterinærcertifikater, herunder deltagelse i udvikling
af e-certifikatløsning.
• Udarbejdelse af spørgeskemaer i relation til adgang til nye markeder
• Udarbejdelse af EU guideline vedr. slagtehygiejne
• Opdatering af relevante afsnit i HACCP baggrundsmaterialet
• Opdatering af relevante afsnit i Global Red Meat Standard (GRMS).
• Input til vejledning om håndtering af positive VTEC fund i fødevarer.
• Input til vejledning om best practice i forbindelse med slagtehygiejne, herunder fremlæggelse for
FVO.

Projektets resultater:
• Effektiv generisk omsætning af ny viden til sektoren
Projekter har resulteret i inspektioner fra 3. lande. Fx Brasilien - et nye marked for fersk svine kød, Kina mht
kødproukter, samt fastholdelse af eksisterende markeder fx USA.
Projektet har desuden sikret den nødvendige opdatering af HACCP-baggrundsmaterialet mht nye
mikrobiologiske og kemiske risici, som danner grundlag for sektorens risikovurderinger og håndtering.

Note 43. Risikovurdering for fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
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Formålet er at sikre branchen ekspertise til at analysere og håndtere kendte såvel som uforudsete risici,
som truer fødevaresikkerhed og Danmarks veterinære stade vedr. smitsomme husdyrsygdomme.
Projektets aktiviteter:
• Reststoffer – Der er i 2015 planlagt et pilotprojekt, hvor et slagteri fra januar 2016 vil afprøve en ny
risikobaseret egenkontrol vha. en multikemisk metode med kød som prøvematriks (i stedet for
nyre). Cost-effekt af denne overvågning er undersøgt og beskrevet i et videnskabeligt manuskript,
der er indsendt til publikation i Prev. Vet. Med. Der er også udkommet en mere populær version
målrettet dyrlæger i Dansk Veterinær Tidsskrift og til landmænd i tidsskriftet Hyologisk.
• Modernisering af kødkontrol: Der er arbejdet videre med spørgsmål vedr. implementering af visuel
kødkontrol for slagtesvin, herunder publiceret en undersøgelse af, hvor belastede slagtesvin med
blodforgiftning er mikrobiologisk set i Intern. J. Food Microbiology.
• GU Slagtesvin – Der er i 2015 arbejdet videre med at belyse, om der fortsat er behov for at udbene
slagtekroppe, hvor der i kødkontrollen findes tegn på kronisk (tidligere) blodforgiftning. Hypotesen
er, at man i stedet kan foretage lokalkassation. En risikovurdering for slagtesvin fra 2014 er blevet
tilføjet yderligere information om slagteriernes håndtering af bylder, og det samlede arbejde er
beskrevet i en artikel i Dansk Veterinær Tidsskrift. Ligeledes er der indsendt et videnskabeligt
manuskript til Intern. J. Food Microbiology.
• GU søer - I 2015 er der ligeledes udført en risikovurdering for behov for at udbene søer med tegn
på kronisk blodforgiftning. Denne vurdering forventes færdig i januar 2016 og afleveres som en del
af en Masters afhandling.
• UC-Care / Vacciner – der er i regi af dette samarbejdsprojekt med KU foretaget en lang række
analyser af effekt af vaccination på forbrug af antibiotika til fravænningsgrise. Data er såkaldt
registerdata fra Vetstat og CHR-registret. Analyserne viser, at der er forskellige årsager til at benytte
vaccination – og at man ikke kan se en entydig effekt af brug af vacciner. Dog viser det sig, at
besætninger der ligger med et højt forbrug får et lavere antibiotika-forbrug efter igangsættelse af
vaccination. Resultaterne er ved at blive skrevet sammen til en række publikationer, der forventes
indsendt til et videnskabeligt tidsskrift ultimo 2015/ primo 2016.
• UC Care / Smittebeskyttelse – Dette projekt er en del af UC Care projektet og foregår derfor også
som et samarbejdsprojekt med KU. Der er pr. 19/11 udført 145 interviews af landmænd, hvor der er
benyttet et belgisk scoringssystem, tilpasset danske forhold. Resultaterne vil indgå i en Masters
afhandling, der afleveres ultimo 2015/primo 2016. Der vil blive arbejdet videre med data i det ph.d.projekt på KU, hvor der også ses på effekt af vacciner.
• Beredskabet i fredstid – der er i samarbejde mellem myndighed, universitet og branche udført en
økonomisk opgørelse af, hvad det veterinære beredskab koster de forskellige parter i fredstid. En
rapport er udkommet på dansk, og et videnskabeligt manuskript er under udarbejdelse mhp
indsendelse til tidsskriftet Prev. Vet. Med. ultimo 2015.
• Trikiner – der arbejdes med at udbrede kendskab til den danske model for dokumentation af frihed
for Trikiner gennem auditering af smittebeskyttelse. Dette er sket gennem et keynote foredrag på
den internationale konference for Trikiner. På baggrund af dette foredrag vil der blive udarbejdet et
manuskript til publikation i tidsskriftet Veterinary Parasitology ultimo 2015.
• Øko/friland/ konventionel – der er udgivet et videnskabeligt manuskript i tidsskriftet Porcine Health
Management, der sammenlignede fund i forbindelse med kødkontrol af slagtesvin fra alternative og
konventionel produktion, slagtet på Danish Crown, Herning. Artiklen medførte en række opfølgende
aktiviteter såsom deltagelse i en workshop mhp. yderligere forebyggelse af sygdom hos grise i den
alternative produktion.
• Vildsvin – Der er i samarbejde med Københavns Universitet og tyske vildsvineeksperter arbejdet
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videre med at belyse, hvor der er fritlevende vildsvin i DK, oprindelse af disse dyr, samt mulig
spredning. Dette arbejde er indsendt til publikation i et videnskabeligt tidsskrift.
Der er udført en kvantitativ risikovurdering for import af spray-tørret blodplasma og foder til danske
smågrise. Arbejdet er udført i samarbejde med SEGES, VSP. Arbejdet er publiceret i dels Porcine
Health Management og dels i rapport på www.lf.dk

Projektets resultater:
•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review)

•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter)

•
•

Anden videnskabelig præsentation
Største sejr: Accept af ækvivalens af visuel kødkontrol fra de amerikanske myndigheder på
baggrund af videnskabelig dokumentation genereret af dette projekt gennem flere år.
Konkrete resultater i form af publikationer:
Alban, L., Petersen, J.V., Busch, M.E., 2015. A comparison between lesions found during meat
inspection of finishing pigs raised under organic/free-range conditions and conventional indoor
conditions. Porcine Health Management. 4.
http://www.porcinehealthmanagement.com/content/1/1/4
Foddai, A., Nielsen, L.H., Møgelmose, V., Alban., L. 2015. Probability of introducing porcine
epidemic diarrhea virus into Danish pig herds by imported spray-dried porcine plasma. Porcine
Health Management. DOI: 10.1186/s40813-015-0010-1
Kruse, A.B., Larsen, M.H., Skou, P.B., Alban, L., 2015. Assessment of human health risk associated
with pyaemia in Danish finisher pigs when conducting visual only inspection of the lungs.
International Journal of Food Microbiology. 196: 32-39.
I øvrigt henvises til resultater og publikationer nævnt under aktiviteter.
Der ud over er der afholdt foredrag i ind- og udland, udkommet artikler i fagpressen, og været
deltagelse i diverse arbejdsgrupper i national og international sammenhæng.

•

•

•

•
•

Note 44. Veterinært og fødevaresikkerhedsmæssigt udviklingsprojekt
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er, at sikre et samlet videns grundlag i relation til egenkontrol og kødkontrol således, at der
opnås optimal kødkontrol og derved høj grad af fødevaresikkerhed og bedst mulig sygdomsforebyggelse.
Projektet skal sikre, at der kontinuerligt indsamles viden med henblik på udvikling og optimering vedrørende
kødkontrol og egenkontrol aspekter. Viden som er af afgørende betydning for kvaliteten af og dermed tillid
til sektorens produkter. Desuden muliggøres en mere ensartet implementering af
fødevaresikkerhedslovgivningen samt kontrol heraf.
Projektets aktiviteter:
Projekter fokuserer på, videns indsamling, evaluering og optimere af arbejdsgange samt ressourcer som
sektoren anvender indenfor følgende indsatsområde.
•

Egenkontrol
Restkoncentrationer: Egenkontrollen med antibiotika i slagtesvin er med udgangen af 2015 ændret
fra at været en tilfældig udtagning af stikprøver af 0,085 % af alle slagtesvin til nu at være 0,05 % af
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alle slagtesvin. Samtidig med reduktionen af prøveantallet er prøveudtagningen i højere grad blevet
målrettet mod risikobesætninger for høje antibiotika i slagtesvinene. Således udtages nu halvdelen
af prøverne (0,025 %) af svin fra besætninger med høj forekomst af luftvejslidelser (brysthindear),
mens den anden halvdel udtages blandt svin fra besætninger, som ikke har luftvejslidelser.
Derudover er der ved årsskiftet 2015-16 sket ændringer omkring analysemetoden for
restkoncentrationer af antibiotika. Fra at benytte nyren er der fra den 1. januar 2016 gået over til at
teste på muskulatur. Desuden er analysemetoden ændret fra at være en biologisk
screeningsmetode til at være multikemisk (LC-MS). Ændringen er sket på alle akkrediterede
laboratorier.
Ændringen forventes at give bedre fødevaresikkerhed med færre ressourcer (prøver), idet målrettet
indsats mod besætninger med større risiko for restkoncentrationer forventes at fange flere positive
prøver, selv for prøveantallet reduceres.
Kødkontrollen
GU: I 2015 afsluttedes 1 undersøgelser om fødevarerisikoen ved de nuværende bestemmelser bag
Godkendt til Udbening (GU), nemlig en undersøgelse bag GU for slagtesøer. Denne sammenholdes
med resultater fra et tidligere projekt, hvor der er gennemførtes undersøgelser af fødevarerisikoen
bag GU for slagtesvin.
Rapporten ved GU for søer er afleveret til KU og afventerat blive forelagt til vurdering hos DTU.
På baggrund af en samlet vurdering af DTU af de 2 rapporter er det forventningen, at
Fødevarestyrelsen ændrer GU-reglerne i instruks for kødkontrol. Resultatet bliver, at kontrollen med
slagtekroppe, der hidtil har været sendt til GU, fremover skal håndteres af egenkontrollen.
Regelforenklingen forventes at medfører besparelser for landmændene i form af bedre afregning på
i størrelsesordenen 16. mio. kr. for svineslagterierne, 1,6 - 2 mio. for soslagterierne og < 1. mio. for
kreaturslagterierne.
Kødkontrol: USA har i slutningen af 2015 endegyldigt godkendt visuel inspektion af slagtesvin,
herunder at det undlades at palpere lunger og lever. Denne godkendelse har været nødvendigt for
at de USA-autoriserede slagterier har kunnet drage fuld fordel af EU-forordningens bestemmelse
om at slagtesvin skal visuel kontrolleres.
Godkendelsen forventes at føre til yderligere personalereduktioner i kødkontrollen på de USAautoriserede svineslagterier.

Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Bedre sygdomsforståelse

• Effektiv sygdomskontrol
Restkoncentrationer: Ændring til risikobasseret udpegning af slagtesvin til analyse for restkoncentrationer,
samt reduktion i antallet af stilprøver fra 0,085 % af alle slagtesvin til 0,05 % af alle slagtesvin.
Ændringen forventes at give bedre fødevaresikkerhed med færre ressourcer (prøver).
GU: Én undersøgelse om fødevarerisikoen vedr. de nuværende bestemmelser bag Godkendt til Udbening
(GU) vedr. slagtesøer er afleveret til KU og afventer at blive forelagt til vurdering hos DTU.
På baggrund af en samlet vurdering af denne og tidligere rapport er det forventningen, at Fødevarestyrelsen
ændrer GU-reglerne i instruks for kødkontrol. Resultatet bliver, at kontrollen med slagtekroppe, der hidtil har
været sendt til GU, fremover skal håndteres af egenkontrollen.
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Regelforenklingen forventes at medfører besparelser for landmændene i form af bedre afregning på i
størrelsesordenen 16. mio. kr. for svineslagterierne, 1,6 - 2 mio. for soslagterierne og < 1. mio. for
kreaturslagterierne.
Kødkontrol: USA har endegyldigt godkendt visuel inspektion af slagtesvin.
Godkendelsen forventes at føre til yderligere personalereduktioner i kødkontrollen på de USA-autoriserede
svineslagterier.

Note 45. Veterinært beredskab og information
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Formålet er løbende at håndtere og styrke svinesektorens beredskab i forbindelse med ondartede
smitsomme sygdomme, som fx klassisk svinepest og mund- og klovesyge, herunder håndtering af
mistanker og evt. udbrud, således at svinesektorens tab minimeres mest muligt.
Projektets aktiviteter:
• Indsamling af information om sygdomsudviklingen i EU og i tredjelande.
• Ajourføring af trusselsvurderinger
• Indsamling af viden om myndighedernes beredskabsplaner.
• Håndtering af mistanker om sygdomme
• Vedligeholdelse og tilpasning af beredskabsplaner
• Planlægning af Mund og Klovesygeøvelse
• Deltagelse i Mund og Klovesyge (MK) øvelse
• Deltagelse i evaluering af MK øvelsen
• Arbejde med implementering af læringspunkter fra MK øvelsen
• Beredskabet understøttes af en hjemmeside, som holdes opdateret
• Vedligeholdelse af et varslingssystem (via SMS), som kan benyttes i forbindelse med mistanker og
udbrud.
• Der sikres adgang til et opdateret GIS-system, som ved mistanke eller udbrud af en smitsom
sygdom kan generere de nødvendige rapporter.
• Deltages i projekt sammen med DTU-Vet om spredning af Afrikansk svinepest i Danmark
• Yderligere følges situationen vedr. andre alvorlige husdyrsygdomme som fx PED virus
• Endelig følges resultaterne af kontrollen med DANISH Transportstandard
• Webbaseret viden til brugere om sygdomme, forebyggelse af sygdomme og det generelle
trusselsbillede.
Projektets resultater:
•

Bedre sygdomsforståelse

•
•
•
•
•

Effektiv sygdomskontrol
Opdateret information til brugere på hjemmeside
Opdateret (it-teknisk) GIS system til generering af rapporter mv.
Håndtering af mistanker
SMS varslingssystem
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Afholdelse af Mund og Klovsyge øvelse
Evaluering og opsamling af læringspunkter fra Mund- og Klovsyge øvelse

Note 46. Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold:
Projektets formål:
• Håndterer Salmonellahandlingsplanens regelsæt
• Rådgiver og videndeler om Salmonella til alle interessenter.
• Refunderer udgifter til udtagning, forsendelse og analyse af ferskkødsprøver.
• Videns-opsamling vedr. andre zoonoser og resistens, fx, hepatitis E, MRSA og Yersinia
Projektets aktiviteter:
Salmonellahandlingsplan for svin:
• Projektet har håndtereret salmonellahandlingsplanens aktiviteter i såvel primærproduktionen som
på slagterierne. Kernen i overvågningen er de mange prøveresultater fra grise og slagtekroppe,
som følges løbende og gøres op, således de kan anvendes i producenternes, rådgivernes og
slagteriernes daglige arbejde med at nedbringe forekomsten af Salmonella.
Opgaverne, der er håndteret, er anført nedenfor:
• Kontrol af salmonella-niveauer i slagtesvinebesætninger
• Justering af stikprøvefrekvens for kødsaftprøver i slagtesvinebesætninger
• Risikobaseret kødsaftovervågning i slagtesvinebesætninger – løbende overvågning samt justering
af it-program.
• Sagsbehandling vedr. kortlægning (stibundsprøver) i svinebesætninger
• Rykkerprocedure vedr. kortlægning i svinebesætninger
• Månedsopgørelse af data fra primærproduktion
• Følge salmonellaudviklingen i primærproduktionen og på slagterierne
• Problemløsning vedr. kødsaftprøver – enkelt cases
• Problemløsning vedr. blodprøver i samarbejde med FVST, CGI, DTU Food og Laboratorium for
Svinesygdomme. Der har været udfordringer med den serologiske test og der er iværksat initiativer
til løsning af problemerne
• Vejledning til dyrlæger og producenter om regler og salmonella-reduktion
• Samarbejde med CGI vedr. dataoverførsler og ny programmering i Zoonosedatabasen.
• Analyse af overvågning af besætninger er sat i gang mhp. at undersøge om der er behov for
ændringer.
• Indlæsning af ferskkøds-data og kontrol af disse
• Månedsopgørelse vedr. ferskkødsdata på slagterierne
• Opgørelse vedr. skærpet salmonellaindsats på slagterierne
• Vejledning vedr. ferskkødsovervågning, skærpet indsats og særslagtning
• Salmonella serotype-opgørelse (human – fersk kød)
• Case by case undersøgelser af dansk og udenlandsk svinekød – udviklingen følges
• Information vedr. nye regler og bestemmelser til alle interessenter, fx ny folder om Salmonella
• Udarbejdelse af bidrag til Teknikergruppens Salmonella-årsrapport
• Håndtering af branchens salmonella-fradrag for besætninger i niveau 2 og 3
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Refusion af udgifter til udtagning og forsendelse af prøver fra ferskkødsovervågningen på
slagterierne samt administration af ordningen
Varetagelse branchens presseberedskab på salmonellaområdet

Zoonoser og resistens:
• Fagligt beredskab for andre zoonoser og resistens, fx MRSA og hepatitis E.
• Koordinering i gruppen ’Fødevaresikkerhed på tværs’
• Indsamling af viden via zoonosecenterets interessentgruppe
• Varetager branchens presseberedskab på områderne
Projektets resultater:
•

Bedre sygdomsforståelse

•
•

Effektiv sygdomskontrol
Projektet har sikret, at overvågningen håndteres i henhold til regelsættet, og at salmonella-data og
viden er tilgængelig for producenter og slagterier, hvor det indgår i det daglige arbejde med at
reducere Salmonella.
Projektets løbende fokus og rådgivning til slagterierne har sikret, at salmonellaforekomsten i det
ferske danske svinekød fortsat er lavt.
Projektet sikrer daglig telefonisk salmonella-rådgivning til ca. 5 producenter og praktiserende
dyrlæger.
Projektet har desuden resulteret i at der er iværksat en analyse af besætningsovervågningen mhp.
at sikre den bedste og mest cost-effektive overvågning.
Der er sikret viden om andre zoonoser og resistens, hvilket danner grundlag for branchens
deltagelse i forskellige faglige fora/arbejdsgrupper. Gennem denne dialog medvirker branchen til at
håndtere udfordringer vedr. andre zoonoser og resistens. Desuden sikrer projektet at der videndeles
til interessenter vedr. disse emner, fx MRSA.

•
•
•
•

Note 47. Forsknings- og uddannelsesindsats Svinekød
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier / LF
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at øge samspillet imellem erhverv, GTS og videninstitutioner på svinekødsområdet og
relaterede brancher for derved at styrke og initiere innovation og forskning på området til gavn for erhvervets
konkurrenceevne. Desuden ses der et behov for at styrke de kødfaglige universitetsuddannelser samt at
brande kødbranchen og rekruttere flere studerende for dermed at øge rekrutteringsgrundlaget til erhverv og
videninstitutioner.
Projektets aktiviteter:
Projektet består af 4 indsatsområder
• Øget og styrket forskning
• Styrket innovationskraft
• Mere og bedre kødfaglig universitetsuddannelse
• Branding og rekruttering til universitetsuddannelser relevante for erhvervet
I. Øget og styrket kødforskning
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Sekretariatsbetjening af Styregruppe for det kødteknologiske professorat KU-Food (2
styregruppemøder samt opfølgende aktiviteter)
Indsamling af viden om og formidling af branchens forsknings- og udviklingsmæssige udfordringer
og behov

II. Styrket innovationskraft
• Sekretariatsservice af netværket Muscle Based Food Network samt afholdelse af forskningsseminar
”License to produce”
• Studentersamarbejde
III. Mere og bedre kødfaglig universitetsuddannelse
• Koordinering af tilbud om bidrag til undervisning. Der er ydet bistand til og koordinering af 4
virksomhedsbesøg, praksisnære cases til undervisning i kødteknologi og 3 eksterne
undervisningsmoduler.
• Der er oprettet et industrikontaktudvalg for kødfaglig uddannelse med repræsentanter fra industrien
og GTS. I dette regi er de kødvidenskabelige fagpakker evalueret for relevans og erhvervsrettethed,
og der er udarbejdet en strategi for rekruttering af studerende til de kødvidenskabelige fagpakker på
KU-Food. Der er desuden taget spadestik til en bredsigtet talentudviklingsstrategi for den samlede
kødsektor, som skal sikre fremtidig arbejdskraft til branchen.
IV. Branding og rekruttering af studerende til universitetsuddannelse relevante for erhvervet
• Markedsføring af det kødvidenskabelige område overfor de studerende ifl. Industrikontaktudvalgets
rekrutteringsstrategi. I den forbindelse er der afholdt 3 korte temamøder (MRSA, Animalske
biprodukter, dry cured ham production), en karriereaften, et rus-arrangement, en tema-aften om
kød og kræft, et pølsemager-kursus, og en slagteri-tur. Der ud over sikrer L&F deltagelse fra
industriens side ved virksomhedsdage, virksomhedsmesser mm.
• Formidling af information om studieophold, praktik mm. via Facebook-side for studerende
Projektets resultater:
• Øget innovationskraft og styrket rekrutteringsbase
Øget innovationsevne gennem styrket interaktion i mellem branche og videnssamfund samt øget dialog og
videndeling både i forhold til branchens forsknings- og udviklingsbehov, men også i forhold til videndeling af
forskningsresultater. Styrket rekrutteringsevne til kødvidenskabelige studier og
studenterprojekter/praktikophold sikrer en talent-fødekæde til branchen indenfor de høje videregående
fødevareuddannelser. Kortlægning af branchens FoU behov.

Note 48. Forbedring af sundheden hos svin
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål og nytteværdi er at skabe viden til at sikre en optimal og robust dyresundhed og god
dyrevelfærd. Den optimale sundhed søges opnået gennem en række aktiviteter indenfor områderne: bedre
forståelse af sygdomsårsager, bedre diagnostik, vurdering af behandlingsstrategier, udvikling og afprøvning
af vacciner samt vurdering af sygdommes økonomiske betydning.
Projektets aktiviteter:
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Programmet indeholder en bred vifte af aktiviteter, der samlet set understøtter formålet:
• Smertebehandling
Projektet har til formål at undersøge effekten af smertebehandling af svin med infektionssygdomme
af betydning for dansk svineproduktion. P.t. vil effekten af Natriumsalicylat på fravænningsdiarré
sammenlignet med 2500 ppm zink blive undersøgt. Forsøgsprotokol udarbejdet og indsendt til
Lægemiddelstyrelsen.
• Sundhedsøkonomi
Betydningen af SPF-sygdomme på produktionsdata, økonomi, sundhed og antibiotikaforbrug er
undersøgt. Afsluttet og publiceret i VSP meddelelse nr. 1039.
• Vaccination mod ondartet lungesyge
Effekten af 2 vacciner mod ondartet lungesyge er testet mod hinanden i en besætning. Afsluttet og
publiceret i VSP meddelelse nr. 1040.
• Virusinfektion ved luftvejssygdomme
o Beregning af de økonomiske omkostninger ved en national sanering af landet for PRRS er
gennemført og rapport er udarbejdet og publiceret i VSP meddelelse nr. 1032.
o Der er deltaget i møder om udvikling af en plantebaseret VFL-vaccine mod PRRS
(www.pigvac.dk).
o En undersøgelse af, hvordan polte bedst introduceres i forhold til PRRS er gennemført og
vil blive afrapporteret i 2016.
o Effekten af PRRS-vacciner på grisens immunforsvar er gennemført og vil blive afrapporteret
i 2016.
• Leptospirose
Projektet har fokuseret på afklaring af den optimale diagnostik og behandling af
reproduktionsproblemer forårsaget af infektion med Leptospira arter. Effekt af vaccination er belyst
og publiceret i et veterinært speciale.
• Problemfri fravænning uden zink – styring af immuniteten
Projektets formål er at undersøge om antistoffer udvundet fra blodplasma via en ny patenteret
metode kan erstatte brugen af zink i fravænningsfoder. VSP skal teste produkterne ved en række
besætningsafprøvninger. Pga. faglige udfordringer i det grundlæggende arbejde hos
samarbejdspartneren DTU, vil det først være muligt at starte besætningsdelen i 2016.
• Udvikling af vacciner mod ondartet lungesyge
Projektet har til formål med helt ny teknologi at udvikle og teste en vaccine mod ondartet lungesyge,
der dækker alle serotyper af AP-bakterien. VSP indgår i et større samarbejdsprojekt ledet af
Københavns Universitet. Minimal aktivitet hos VSP i 2015, men besætningsafprøvninger forventes
at kunne påbegyndes i 2016.
• Flere topmaver
Kun en række af de forventede delaktiviteter er gennemført:
o Fodring med hamp som mulighed for at reducere mavesår hos slagtesvin er gennemført og
vil blive publiceret i 2016
o Sammenhæng mellem mavesår og anden sygdom hos smågrise er undersøgt på
obduktionsmateriale fra ca. 200 ud af forventet 300 grise på Laboratorium for
Svinesygdomme).
• Livskraftige fravænningsgrise
Ikke gennemført da projektet hverken opnåede støtte fra GUDP eller Innovation fonden.
• Multivalente vacciner mod luftvejssygdomme
Ikke gennemført, da projektet ikke opnåede EU støtte (H2020).
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Projektets resultater:
•

Effektiv sygdomskontrol

•

Anden videnskabelig præsentation

•
•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
Sundhedsøkonomi
Betydningen af SPF-sygdomme på produktionsdata, økonomi, sundhed og antibiotikaforbrug er
undersøgt. Afsluttet og publiceret i VSP meddelelse nr. 1039.
Vaccination mod ondartet lungesyge
Effekten af 2 vacciner mod ondartet lungesyge er testet mod hinanden i en besætning. Afsluttet og
publiceret i VSP meddelelse nr. 1040.
Virusinfektion ved luftvejssygdomme
o Beregning af de økonomiske omkostninger ved en national sanering af landet for PRRS er
gennemført og rapport er udarbejdet og publiceret i VSP meddelelse nr. 1032.

•

•

Note 49. DANISH Produktstandard
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold:
Formålet er at opretholde og implementere en international anerkendt kvalitetsstandard, der sikrer danske
svineproducenter fortsat uhindret adgang til det tyske og russiske marked for svinekød og levende dyr, samt
generelt at højne niveauet for dyrevelfærd i danske svinebesætninger. Kvalitetskontrollen udføres af en
uvildig tredjepartskontrol i danske svinestalde minimum hvert tredje år.
Projektets aktiviteter:
Følgende aktiviteter er gennemført I 2015:
• 3080 audits
• Sagsbehandling af aktuelle sager
• Koordinering ift. certificeringsorgan
• Møder med certificeringsorgan
• Møder ift. opdatering af standarden
• Styregruppemøder
• Generel opdatering af standard, tjekliste og sanktionsliste
• Information og formidling om ændringer og særlige fokusområder
• Møder med tyske QS ift. accept af DANISH Produktstandard
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Bedre almen dyrevelfærd

• Øget dokumentation for bedre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sporbarhed
I 2015 blev 3080 danske svinebesætninger auditeret af tredjeparts certificeringsorgan, og resultater fra
disse audits blev brugt til øget fokus på særlige indsatsområder.
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Note 50. Kødsaftprøver - Salmonellahandlingsplan
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold:
Landbrug og Fødevarer (L&F) håndterer Salmonellahandlingsplanen for svin. Et centralt element i denne
handlingsplan er kødsaftprøver fra slagtesvin, som analyseres for forekomst af salmonella-antistoffer.
Projektets formål er dels at afholde udgifter til analyse af kødsaftprøver, dels at refundere nogle af de
udgifterne til udtagning og forsendelse af disse, samt varetage diverse problemstillinger vedr. analyserne
sammen med Fødevarestyrelsen, DTU Food og Vet, CGI (it), Danish Meat Research Institute og
Laboratorium for Svinesygdomme (SEGES).
Projektets aktiviteter:
Overvågning af slagtesvin ved hjælp af kødsaftprøver er centralt i Salmonellahandlingsplanen, da disse
resultater skaber grundlaget for inddelingen af besætninger månedligt i tre salmonellaniveauer. Niveauerne
anvendes til en række tiltag i såvel besætninger som på slagterier. Fx krav om indberetning af
smågriseleverandører fra Niveau 2 og 3 besætninger og særslagtning af grise fra niveau 3 besætninger.
Herved kan spredningen af Salmonella reduceres.
Projektet varetager nogle konkrete opgaver, som er anført nedenfor:
1. Betaling af analyseudgifter for kødsaftprøver. Der er undersøgt 236.556 kødsaftprøver i 2015.
2. Refusion (delvis) af udgifter til udtagning og forsendelse af kødsaftprøver samt administration af
ordningen.
Projektets resultater:
•

Bedre sygdomsforståelse

• Effektiv sygdomskontrol
Hver måned inddeles slagtesvinebesætninger i tre niveauer, hvor niveau 3 er det højeste salmonellaniveau.
Sidstnævnte kræver særslagtning af grise, hvorved risikoen for spredning af Salmonella til forbrugerne
reduceres.
Niveau 2 og 3 besætninger vil typisk gennemføre salmonellareducerende tiltag i besætningerne, idet der
pålægges en bod på 2-8 % af afregningsværdien pr. gris fra disse besætninger. Kødsaftresultaterne
medvirker til at lægge pres på producenterne til at opnå den lavest mulige salmonellaforekomst i
besætningen.

Note 51. Optimering af økologisk produktion
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Programmets overordnede formål er at hæve produktiviteten i den økologiske svineproduktion og i den
konventionelle udendørs svineproduktion. Dette i form af lavere dødelighed, forbedrede udearealer til
slagtesvin samt lavere foderforbrug.
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Projektets aktiviteter:
• Alternative proteinkilder: Formålet med projektet er at udarbejde anbefalinger til anvendelse af
danske proteinkilder med eller uden forarbejdning for at optimere fodringen.
• Økologiske hangrise (NO-CAST): Formålet med projektet er at reducere hangriselugten hos
økologiske hangrise. Resultater fra tidligere gennemførte afprøvninger afrapporteres.
• Farehytte i glasfiber: I projektet udvikles, funktionsvurderes og testes nye typer farehytter til brug på
friland.
• Bæredygtig økologisk svineproduktion (PECOSYSTEM): Formålet med projektet er at udvikle et nyt
staldsystem til økologiske slagtesvin med en mindre ammoniakudledning.
• a) NB ! pECO er overgået til egenfinansiering, men er inkluderet i nærværende effektvurdering.
• Lavere foderforbrug: Projektets formål er at sænke foderforbruget hos slagtesvin produceret i
henhold til reglerne for produktion af økologiske grise og frilandsgrise.
Projektets resultater:
Dokumenteret viden omkring et relevant emne
Test af delelementer ”ligge/skygge-vægge mv.” til forbedring af hygiejne i udearealet i en besætning
(Erfaring 1516), som ikke viste effekt af tiltag + iværksat test af delelement ”rodeområde” i en besætning.
Afsluttet test af nye hyttetyper 2014/2015(Erfaring 1517). Forsøg med centralt placeret foderautomat til
pattegrise som øgede fravænningsvægten (Erfaring 1508).
Resultater fra screening af hangrise leveret fra fem økologiske besætninger viste, at 18% skulle frasorteres
ved en skatol-grænse på 0,25 µg/g. Øvrige resultater viste, at en reduktion af slagtevægten med 20 kg
reducerer både androstenon – og skatolniveauet (Medd. 955). Der var reducerende effekt på skatolniveauet
af at fodre med cikorie, men ikke med lupin 14 dage før slagtning – brug af cikorie i minimum 14 dage før
slagting er en økonomisk uholdbar løsning (Medd. 1010). Det blev derfor afprøvet at fodre hangrisene med
forskellige fiberkilder 2-4 dage før slagtning. Fodring med rent korn 2 dage før slagtning gav tendens til
lavere skatolindhold (Medd. 1018), mens fodring med korn 3 dage før slagtning reducerede skatoltallet. Der
var markant reduktion i skatoltallet ved at fodre med cikorie og jordskokker fra 4 dage før slagtning.
Foderblandinger med 15% palmekager og roepiller brugt fra 14 dage før slagtning havde mindre effekt på
skatoltallet (Medd. 1055).

Note 52. Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at skabe ny viden, der sikrer en positiv udvikling i foderudnyttelsen. Det er vigtigt at
forbedre produktionsøkonomien i slagtesvineholdet, og en af de vigtigste faktorer er en forbedret
foderudnyttelse, da foder udgør over halvdelen af omkostningerne i slagtesvineproduktionen. En forbedring
af foderudnyttelsen har også stor betydning for udledningen af næringsstoffer til miljøet.
Projektets aktiviteter:
Fodringsprincipper
• Afprøvning af den optimale foderstyrke i begyndelsen af slagtesvineperioden ved hjælp af
ædetidsstyring er afsluttet.
• Afprøvning af stigende foderstyrke i sidste del af slagtesvineperioden ved hjælp af ædetidsstyring er
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igangsat.
Meddelelse om vådfoder eller tørfoder til so-, galt- og hangrise er publiceret (Meddelelse nr. 1023).
Meddelelse om slutfoderstyrke ved vådfodring af slagtesvin er publiceret (Meddelelse nr. 1027).

Foder – opdatering
• Næringsstoffer i korn fra høstår 2015 er analyseret og publiceret (Notat nr. 1535)
• Der er gennemført løbende kvalitetskontrol af anvendte analyselaboratorier.
Aminosyrer i vådfoder
• Data fra laboratorieforsøg vedrørende tab af syntetiske aminosyrer i vådfoder er delvist opgjort.
Grises metagenom
• Aktiviteten er ikke medfinansieret af SAF, da der er opnået støtte fra Innovationsfonden.
Mavetarmsygdommes betydning for foderudnyttelsen
•
Igangværende afprøvning vedrørende mavetarmsygdommes betydning for foderudnyttelsen er
fortsat i 2015 og forventes afsluttet i 2016.
Den økonomisk optimale syretilsætning til foder
• Planlægning af afprøvning af benzoesyre i tørfoder til slagtesvin er gennemført. Afprøvningen
starter i en besætning i januar 2016.
Toksinproblemer – måling på svin
• Screening for indhold af toksiner i korn fra høstår 2015 er gennemført og publiceret
(http://vsp.lf.dk/Viden/Foder/Foderkvalitet%20og%20fejl/Svampetoksiner/Fusariumtoksiner_forekom
st.aspx)
Varmetilsætning og foderforbrug hos slagtesvin
• Planlægning af afprøvning af varmetilsætning i slagtesvinesektioner er gennemført. Afprøvningen
starter i en besætning i januar 2016.
Rigtigt valg af tørfoderautomater og indstillinger
• Planlægning af afprøvning af tørfoderautomater til slagtesvin er delvist gennemført. Afprøvningen
starter i en besætning primo 2016.
Betydning af faldende fødselsvægt
• Aktiviteten er ikke gennemført.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

• Bedre udnyttelse af ressourcer
Restriktiv vådfodring af slagtesvin med hjemmeblandet foder gav samlet set bedre produktionsresultater end
ad libitum tørfodring med pelleteret foder, men der var forskel mellem besætninger og køn. Hjemmeblandet
vådfoder skal være billigere end pelleteret foder (Meddelelse nr. 1023).
Produktionsværdien (PV) pr. stiplads pr. år kan i nogle besætninger øges ved at hæve slutfoderstyrken ved
restriktiv vådfodring af slagtesvin, men høj slutfoderstyrke medfører lavere PV pr. gris, hvis slagtevægten
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ikke øges. Slutfoderstyrken bør være den samme for både so- og galtgrise (Meddelelse nr. 1027).
Råproteinkoncentrationen er faldet i vårbyg samt havre og er steget lidt i hvede, rug, triticale og vinterbyg i
2015 i forhold til sidste år. Energikoncentrationen er faldet. Indholdet af fosfor ligger på niveau med eller lidt
over sidste år, bortset fra havre (Notat nr. 1535).

Note 53. Billigere foder
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at øge mulighederne for at anvende billigere foderblandinger og råvarer, herunder
specifikt at afklare hvor meget svingninger i foderets råvareindhold har af betydning for produktiviteten hos
slagtesvin. Muligheden for at øge/mindske andelen af nogle råvarer gør foderblandingen mere fleksibel, så
der kan anvendes billigere råvarer, og dermed sænkes prisen pr. foderenhed.
Projektets aktiviteter:
Optimal foderproduktion i hele værdikæden / 052-401350.
• Besætningsafprøvning på Forsøgsstationen Grønhøj. Fire forsøgsgrupper med forskellige strategier
for blandingsskifte af 3 blandinger med lavt, medium og højt indhold af raps, solsikke og byg. 525
slagtesvin pr. gruppe.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

• Gennemførelse af produkttest/systemtest
Resultaterne fra forsøget er afrapporteret i meddelelse nr. 1033 ”Hyppige og bratte skift i råvarer i foder til
slagtesvin giver dårlig produktivitet”.
Varierende råvaresammensætning til slagtesvin kontra låst råvaresammensætning viste, at hyppige, bratte
foderskift havde en negativ betydning for produktiviteten sammenlignet med ingen skift i foderblanding.
Hyppige, bratte foderskift koster 50 kr. pr. stiplads i tabt produktivitet. Det vil sige, at hvis der skal være
økonomi af hyppig ændring af fodersammensætning i hele værdikæden, skal besparelsen i foderets
fremstillingspris være større.

Note 54. 35 grise pr. årsso
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Den stigende kuldstørrelse stiller store krav til fodertildeling, sundhedsstyring og management samt til
funktion af staldinventaret for, at de store kuld kan passes. Formålet er at opnå viden om spædgrisediarré
og termisk belastningsrisiko ved faring. Formålet er endvidere at afklare, om faringerne kan samles effektivt
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ved at synkronisere brunsten hos poltene.
Projektets aktiviteter:
Spædgrisediarré:
• De igangsatte undersøgelser omkring risikofaktorer for spædgrisediarre på besætningsplan er
analyseret og afrapporteret. Projektet blev forsinket, og færdiggøres i 2016. I samarbejde med DTU
færdiggøres arbejdet med et rådgivningsværktøj i form af en diagnostisk manual i 2016). Der søges
ikke genbevilling, men det er en del af 2016 ansøgningen til SAF.
Ammesoens pasning:
• Den igangsatte aktivitet med at synkronisere poltenes faringer med søernes faring blev afsluttet.
Kombineret klima- og gulvdesign i farestier:
o Den igangsatte erfaringsindsamling med gyllekøling i farestier blev afsluttet.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

• ny managementstrategi
Resultaterne vedr. risikoforhold for spædgrisediarre blev publiceret i en VSP meddelelse (nr. 1048.)
Der er opnået viden omkring gyllekølings indflydelse på det termiske nærmiljø for de nyfødte grise, og
resultatet indikerer, at gyllekøling i sig selv ikke udgør en afgørende faktorer for afkølingen af nyfødte grise.
Publiceres januar 2016.
Synkronisering af brunst hos polte blev undersøgt i 2 besætninger. Strategier for synkronisering af første
brunst hos polte gav kun en tilfredsstillende synkronisering af brunsten hos 32 % af poltene. Efter
behandling med AltresynR kunne 80 % af poltene løbes indenfor en periode på 5 dage. Afprøvningen har
givet et detaljeret indblik i brunst- og managementforhold for polte. Afprøvningen var faseopdelt. Grundet
interne kapacitetsmæssige problemer med datahåndtering blev afprøvningen ikke igangsat i de sidste to
besætninger, og fase to bliver ikke gennemført.

Note 55. Soen i form fra faring til faring
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Programmet skal bidrage med:
• at ”designe” en polt som kræver mindre vedligeholdelsesfoder, og som holder længere som so.
• at undersøge om tildeling af ekstra fibre til soen før faring kan reducere pattegrisenes dødelighed og
dermed optimere soens produktivitet.
• at sikre, at soen kommer igennem drægtighedsperioden i et tilfredsstillende huld og en kondition, så
den kan gennemføre en problemfri og hurtig faring med få dødfødte og svagtfødte grise, samt
efterfølgende producere tilstrækkeligt med råmælk og somælk til et stort kuld grise.
Projektets aktiviteter:
PIFT - polte i form til faring:
• Målet er at favorisere aflejring af fedt frem for protein hos polte, så de kan løbes ved en lavere vægt
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end i dag – men ved en højere fedningsgrad – uden at påvirke produktionsresultaterne negativt.
Indledningsvis gennemføres samarbejdsprojekter med AU og KU-SUND for at afklare følgende
spørgsmål: Hvor meget kan poltens kropssammensætning påvirkes hos DanAvl polte, og hvordan
påvirker poltens kropssammensætning reproduktionen? Efterfølgende iværksættes en afprøvning i
produktionsbesætninger, hvor det undersøges hvordan en ændret kropssammensætning og løbning
ved lavere kropsvægt påvirker soens lifetime performance og holdbarhed.
Ekstra fibre i foder til søer:
• Projektet afklarer, om ekstra opløselige og uopløselige fibre i foderet i sendrægtighed og omkring
faring kan reducere pattegrisedødeligheden og optimere faringssituationen, så antallet af dødfødte
grise kan reduceres. Projektet er fjerde og sidste del af GUDP-projektet ”Forbedret
pattegriseoverlevelse og reduceret klima- og miljøbelastning” (j. nr. 3405-11-0342).
Soen i form til korte faringer:
• Projektet skal bruge data fra projektet ”PIFT - polte i form til faring og gennemføres i et samarbejde
med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU-SUND) og Institut for
Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet (AU).
Projektet består at 3 delprojekter:
• Delprojekt 1: Bestemmelse af soens fedningsgrad ved faring.
Indledningsvis bruges resultaterne fra CT-skanningerne i delprojekt 1 i projektoplæg ”PIFT - polte i
form til faring” til at vurdere, om der er bedre metoder til at bestemme dyrets fedtindhold end
rygspækmåling. Efterfølgende skal søernes fedtindhold op til faring måles, så det optimale
fedtindhold for, at soen kan gennemføre en nem og hurtig faring, kan fastlægges og efterfølgende
implementeres.
Delprojekt 2: Soens ernæring omkring faring.
• Betydningen af soens elektrolytbalance ved faring vil blive undersøgt i intensive studier på AU
sammen med effekten af at tilføre let omsættelige kulhydrater i forbindelse med faringen (AU sender
særskilt ansøgning til SAF under projektnavnet EMØF). Hvis disse studier viser, at faringen kan
påvirkes, vil dette blive undersøgt i almindelige produktionsbesætninger.
Delprojekt 3: Bevægelse til soen.
• Gennemføres i to faser i samarbejde med AU og KU-SUND. Aktiviteten gennemføres i en dansk
produktionsbesætning. Den første fase fokuserer på musklernes arbejde og anden fase på effekten
af bevægelse (god kondition) på faringsforløbet under forudsætning af, at det i fase 1 har vist sig at
have betydning.
Den højproduktive so:
• Studiet opdeles i et diagnostisk-klinisk metodestudie (aktivitet 1) og et epidemiologisk studie
(aktivitet 2).
Aktivitet 1 er en forundersøgelse, hvor der gennemføres en intensiv overvågning af en mindre
gruppe søer før, under og efter faring. Her registreres en bred vifte af data, der fokuserer på
søernes sygdomstilstand, adfærd, vandoptagelse og andre variable, der formodes at have
sammenhæng med PDS (= nedsat mælkeydelse efter faring).
• I aktivitet 2 testes de udvalgte metoder fra aktivitet 1. Aktiviteten gennemføres i tre besætninger og
er et case-control-design med 600 søer bestående af to grupper: 300 PDS/farefeber-søer (cases)
og 300 søer, som ikke er diagnosticeret med PDS (kontroller). I aktiviteten testes de udvalgte

Side 77 af 93

Svineafgiftsfonden
Faglige beretninger 2015

12-05-2016

kendetegn og test fra aktivitet 1 og deres evne til at diagnosticere PDS/farefeber på et tidligt stadie.
Effekten på pattegrise inddrages. Undersøgelsen udføres efter samme princip som aktivitet 1 og i
samme periode af soens cyklus.
Projektets resultater:
•

Udvikling af nyt produkt

•

Bedre sygdomsforståelse

• Bedre almen dyrevelfærd
Ekstra fibre i foder til søer:
Aktiviteten har resulteret i et nyt foderprodukt, som kan tildeles søerne i 14 dage før faring, og frem til
faringen er afsluttet. Anvendelsen af produktet resulterer i færre dødfødte grise pr. kuld og en lavere
totaldødelighed af pattegrisene fra fødsel til fravænning.
PIFT - polte i form til faring:
Første del af projektet, som gennemføres på AU, skal afklare følgende spørgsmål: Hvor meget kan poltens
kropssammensætning påvirkes hos DanAvl polte, og hvordan påvirker poltens kropssammensætning
reproduktionen? Denne aktivitet er afsluttet, men har desværre været forsinket. Dette betyder, at de
planlagte aktiviteter i VSP, som skulle bruge resultaterne fra AU, ikke har kunnet gennemføres i 2015.
Soen i form til korte faringer:
Denne aktivitet skulle også bygge videre på de indledende forsøg på AU vedrørende PIFT - se overstående
- som desværre har været forsinket. Dette betyder, at de planlagte aktiviteter i VSP i 2015 ikke har kunne
gennemføres.
Den højproduktive so: Dataindsamlingen er afsluttet, og validering og statistisk bearbejdning er i gang. I alt
109 søer blev undersøgt, hvoraf 38 søer (34,9 %) blev vurderet syge, udpeget som cases og sammenlignes
med 38 kontrolsøer. Foreløbig data tyder på, at der sker en stigning i betændelsesmarkører i forbindelse
med faringen. Arbejdet med første internationale publikationer er ligeledes påbegyndt og skrider frem som
planlagt.

Note 56. Ny slagtesvinestald
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med netværksprojektet er at udtænke og udvikle innovative teknologiske løsninger, som både er
rentable og som kan indgå i fremtidens svinestald. Projektet vil kortlægge barrierer, udfordringer, muligheder
og potentialer for de nye innovative teknologiske løsninger.
Projektets aktiviteter:
Projektet indledes med et netværkssamarbejde som via tværfaglige og faginddelte aktiviteter skal udtænke
og udvikle innovative teknologiske løsninger, som både er rentable og som kan indgå i fremtidens moderne
og konkurrencedygtige stald.
Arbejdet vil dels bestå af:
1. Tværfaglige workshops, hvor alle i netværket og andre interessenter samles et antal gange i løbet
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af projektet for at afstemme og diskutere mål og resultater.
2. Fagindelte aktiviteter, som vil diskutere faglige løsninger indenfor følgende faglige spor:
a. Miljø, klima og natur i forbindelse med udledning fra stalden
b. Husdyrgødning, håndtering af dette efter stalden
c. Dyrevelfærd
d. Dyresundhed
e. Arbejdsmiljø og ressourceoptimering
f. Omkostningseffektivitet, økonomi og rentabilitet
g. Grundlag for emissionsmålinger
De faglige aktiviteter vil også indeholde workshops i de enkelte spor afvekslende med individuelt fagligt
arbejde.
Projektets resultater:
• Afholdelse af workshops og udarbejdelse af faglige udredninger
Workshops i maj 2015 og december 2015. I maj 2015 blev der holdt en workshop. På workshoppen gav
NaturErhverv en status for månegrisprojektet, og der var oplæg om konsortiedannelse, samarbejdsmodeller
og finansiering af udviklingsprojekter. Der blev desuden gennemført en netværksaktivitet, hvor deltagerne
cirkulerede mellem borde og delte deres ønsker til månegrisprojektet, samt hvad de hver især kunne
bidrage med i den henseende. I december 2015 blev holdt endnu en workshop i samarbejde med
NaturErhverv, hvor vision og konkrete målsætninger for månegrisprojektet og kravene til opførelsen af den
første stald blev gennemgået og deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål.
De faglige spor vedr. Dyresundhed og Miljø har været på studietur til Holland i henholdsvis maj og juni 2015.
Der har løbende været afholdt interne koordinerende møder mellem tovholderne for de fire spor, som er
styret af VSP-medarbejdere.

Note 57. Fremtidens produktionssystemer
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Programmets formål er:
• at udvikle stier, herunder specifikt fodringsudstyr til stier, hvor grisene kan fravænnes i farestien, og
som tilgodeser såvel so som grise. Programmet har desuden det formål at undersøge det
produktionsmæssige potentiale for grise, som fravænnes i farestien og opstaldes i stabile grupper
under alt ind/alt ud forhold frem til slagtning. Samt at indsamle data vedrørende vandforbrug, som
kunne bruges til revidering af dimensioneringsgrundlaget for vandinstallation, herunder
spidsbelastningsberegninger.
Projektets aktiviteter:
Udvikling af FIF-stien
I denne aktivitet udvikles stier til fravænning i farestien (FIF), der testes og videreudvikles fodringsudstyr, og
det produktionsmæssige niveau i stitypen eftervises.
Indledende databehandling af målinger af vandforbrug og gyllemængder fra to repræsentative farestalde, og
vandforbrug fra to repræsentative drægtighedsstalde (målinger udført i 2014).

Side 79 af 93

Svineafgiftsfonden
Faglige beretninger 2015

12-05-2016

Projektets resultater:
•

Udvikling af nyt produkt

•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

• Gennemførelse af produkttest/systemtest
Test af foderautomater
Der blev testet 4 forskellige automater fra to forskellige firmaer samt en prototype udviklet af en landmand.
Automaten med den bedste funktion var af typen Funkimat (rørfodringsautomat hvor doseringsenheden var
et pendul). Ved at tilpasse uddoseringsenhed, vandforsyning og krybbe blev automaten fuldt funktionsdygtig
til såvel so som grise.
Udvikling af stien, inkl. pattegrise/smågrisehule og registrering af produktionsresultater
For at fremtidssikre stien blev den udviklet til en løsgående so. Den udviklede sti er velfungerende. Det
svineri, som i diegivningsperioden kunne være under liggevæggen i overgangen mellem fast gulv og
spaltegulv, forsvandt, når soen blev taget ud af stien. Hulen kunne rumme alle grise umiddelbart efter
fravænning. De opnåede produktionsresultater var bedre end de resultater, som blev opnået i traditionelle
smågrisestier i samme besætning.

Note 58. IKT og produktionsstyring
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Programmets formål er, gennem anvendelse af ny teknologi og IT, at udvikle værktøjer til en automatiseret
og præcis overvågning af produktion og effektivitet hos grise, primært grise i vækst.
Projektets aktiviteter:
Programmet har produceret en række resultater, som har medvirket til at understøtte det overordnede
formål herunder:
1. Test og demonstration af teknologi og software til online foderregistrering på sektions-, sti- og
individuelt niveau.
2. Der opsamles og analyseres online data for den daglige foderoptagelse på sektions/stiniveau som
sammenholdes med produktionsresultater.
3. Udvikling af system til opsamling af digitale logbogsregistreringer i minimum 2 besætninger.
4. Test og demonstration af automatisk sorteringsvægt til slagtesvin.
5. Regneark til brug for vejehold, udviklet af VSP.
6. Udarbejdelse af analyseværktøjer til påvisning af betydende afvigelser i grisenes vækst og adfærd.
7. Levere online data til PigIT-projektet.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift

Daglig foderoptagelse på ventilniveau (dobbeltsti) samt grisenes vægt på stiniveau blev opsamlet i en
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besætning. Resultaterne kan anvendes til at overvåge grisenes tilvækst og foderoptagelse. Endvidere kan
tilvæksten anvendes til forecast af udleveringsstrategien.
Dataene indgår i PIG IT projektet, hvor der udvikles algoritmer ved hjælp af filtre til at korrigere data for
invalide data samt systematiske fejl, der kan påvirke data.
Perspektiverne er at udvikle et overvågnings- og beslutningsstøtteværktøj til landmandens daglige styring af
slagtesvineproduktion. På basis af realtidsdata og anvendelse af forecastmodeller er det muligt at angive
advarsler, når realtidsdata afviger for meget i forhold til det forventede.

Note 59. Sunde malkende søer 2020
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet var at belyse, om der var forskel på sodødelighed og sofoderforbrug på fodring baseret på danske
hhv. hollandske principper.
Projektets aktiviteter:
Danske kontra hollandske foderblandinger til søer:
I to besætninger er gennemført en sammenligning af dansk og hollandsk foderkoncept baseret dels på
forskellige foderblandinger og dels på fodertildeling på basis af skanning af søernes rygspæk.
Afprøvningen (medd. 1036) viste, at brug af rygspækmåling kan give en mere ensartet huldvurdering, og
variationen i rygspæktykkelsen mellem søerne kan reduceres. Et maksimum på foderoptagelsen på de
”fede” søer i farestalden kan reducere foderforbruget med op til 22 FEso pr. diegivning.
Afprøvningen kunne ikke vise, at fodring efter hollandske anbefalinger vedr. foderblandinger og
foderstrategier forbedrede søernes holdbarhed og produktivitet i forhold til anvendelse af danske
foderblandinger.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

publiceret på VSP's hjemmeside som medd. 1036

Afklaring af vigtigheden af at styre fodertildeling til søer via vurdering af rygspæktykkelse.

Note 60. Reduktion af lugt og ammoniakudskillelse
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at gennemføre udviklings- og afprøvningsopgaver, der kan reducere lugt- og
ammoniakudledningen fra svinestalde på en omkostningseffektiv måde. Aktiviteterne fokuserer dels på
luftrensnings- og gyllebehandlingsteknologier samt klima- og staldindretningsmæssige forhold, der kan
påvirke lugt- og ammoniakudledningen fra svinestalde.
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Projektets aktiviteter:
Flertrinsluftrensere
I samarbejde med firmaer er der testet luftrensere i produktionsbesætninger med henblik på, at der opnås
en høj lugt- og ammoniakreduktion. Udover de udviklingsmæssige aktiviteter er der foretaget en vurdering af
potentielt nye luftrensere på markedet, herunder anlæg som hentes hjem fra udlandet. Der er udviklet en
metode til bestemmelse af emission af syreholdige væskedråber fra kemiske luftrensere.
Optimering af luftrensere i forhold til gulvudsugning
Der er gennemført løbende test af en biologisk luftrenser fra Skov A/S koblet til punktudsugningsanlægget i
en slagtesvinebesætning. Den resterende ventilationsluft fra stalden ledes urenset ud via loftsudsugninger.
Driftssikkerhed i forbindelse med miljøteknologi
Der er foretaget afprøvning af gyllekølingsanlæg for at dokumentere, at gyllekøling har den forventede effekt
på ammoniakemissionen i forhold til kølingseffekten.
Punktudsugning 2.0
Der er foretaget en videreudvikling og optimering af systemet med punktudsugning, så der opnås en større
omkostningseffektiv reduktion af lugt og ammoniak fra stalden.
Rensning af punktudsugningsluft
Der er gennemført test for at undersøge, hvilken dimensionering og regulering af luftrensere, der skal
anvendes for at opnå god effekt ved rensning af luft fra punktudsugningsanlæg. Der har endvidere været
fokus på en ændret stiindretning i en slagtesvinestald med punktudsugning, hvor lejet er placeret mod
midtergangen i stalden.
Reduktion af ammoniak
Der er foretaget udvikling og afprøvning af miljøteknologier og produkter, der kan reducere
ammoniakemissionen fra svinestalde.
Miljø i løbedrægtighedsstalde
Der er udviklet og afprøvet løsninger, der kan reducere miljøbelastningen fra løbe-/drægtighedsstalde. Der
har været fokus på stiindretning, liggeadfærd samt klimastyring herunder temperatur- og
overbrusningsstrategi.
Delrensning af ventilationsluften
I svinestalde med punktudsugningsanlæg er det undersøgt, om der kan opnås en forbedret effekt af
punktudsugningsanlægget ved at kombinere det med anvendelsen af gyllegardiner i gyllekummen.
Luftrensning og algeproduktion
Der er etableret en prototype af et algeproduktionsanlæg i en produktionsbesætning. Projektet ledes af
Teknologisk Institut, AgroTech, hvor SEGES Videncenter for Svineproduktion sidder med i styregruppen.
Projektets resultater:
•

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter)

•

Gennemførelse af produkttest/systemtest

•

Bedre udnyttelse af ressourcer
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Forskellige miljøteknologier der kan reducere miljøbelastningen fra dansk svineproduktion er
afprøvet, og effekten dokumenteret.
Reduktionseffektivitet og driftsstabilitet ved gyllekøling er dokumenteret i to besætninger.
Effektiviteten af en ny type kemisk luftrenser uden filtermateriale er dokumenteret.
Der er udarbejdet en vejledning, der skitserer, hvordan punktudsugningsanlæg etableres med et
lavt energiforbrug. Endvidere er effekten af gyllegardiner i kombination med punktudsugning
dokumenteret i én besætning.
Der er gennemført målinger, der kan anvise en stiindretning i drægtighedsstalde, der sikrer en lav
miljøbelastning.

Note 61. Klima, ventilation og energi
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at fokusere på optimering af alle de forhold, der påvirker klimaet i grisenes nærmiljø, samt
muligheder for at reducere energiforbruget. Nytteværdien skal måles i, at det opnåede staldklima sikrer
bedst mulig tilvækst, sundhed, velfærd og reproduktion samt laveste foder- og energiforbrug, at grisenes
adfærd er som ønsket i stien, dvs. at leje- og gødeareal bruges som tiltænkt.
Projektets aktiviteter:
Klima- og miljøundersøgelser
• Der er gennemført klima- og miljøundersøgelser, hvor klimaet eller miljøteknologien formodes at
være årsag til for høje produktionsomkostninger eller sygdoms- og adfærdsmæssige problemer,
eksempelvis halebid.
Energiovervågningssystem
• Der er udviklet et energiovervågningssystem, som bruges til at teste og dokumentere systemers
energibesparelse og indvirkning på produktiviteten i staldene. Eksempelvis er der foretaget test af
energibesparende ventilationssystemer samt foretaget udredning omkring brugen af LED-belysning
i svinestalde.
Forbedring af dimensioneringsgrundlag vedr. klima- og ventilationsanlæg
• Der er etableret en videnskabelig netværksgruppe, som kan sikre en løbende validering af nye
forsknings- og udviklingsresultater, der vil være relevant at implementere i
dimensioneringsprogrammet StaldVent. Der afholdes møder i gruppen med jævne mellemrum.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Gennemførelse af produkttest/systemtest

• Bedre udnyttelse af ressourcer
Klima- og miljøundersøgelser
• Der er gennemført 11 klima- og miljøundersøgelser, hvor klimaet eller miljøteknologien formodes at
være årsag til for høje produktionsomkostninger eller sygdoms- og adfærdsmæssige problemer,
eksempelvis halebid.
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Energiovervågningssystem
• Der er gennemført to test af ventilationsprincippet Dynamic Multistep i kombination med
lavenergiventilatorer fra SKOV A/S. Test af Dynamic Multistep og 3 lavenergiventilatorer havde 31
% lavere energiforbrug sammenlignet med traditionel Multistep og 4 frekvensregulerede ventilatorer.
Test af Dynamic Multistep og 4 lavenergiventilatorer havde 46 % lavere energiforbrug sammenlignet med
traditionel Multistep og 4 frekvensregulerede ventilatorer.
• Der er gennemført udredning vedr. brug af LED-belysning i svinestalde.
Forbedring af dimensioneringsgrundlag vedr. klima- og ventilationsanlæg
• Der har været afholdt to møder i netværksgruppen vedr. klima- og ventilationsanlæg, hvor nye
resultater evalueres og evt. implementeres i dimensioneringsprogrammet StaldVent.

Note 62. Foderets effekt på miljø
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Programmet indeholder en række aktiviteter, der har det overordnede fælles mål at reducere udledning af
næringsstoffer til miljøet via tilpasninger i fodersammensætningen. Samtidig skal produktiviteten ikke
kompromitteres, hvilket indebærer, at effektivisering af ressourceudnyttelsen af foder har hovedfokus.

Projektets aktiviteter:
1. Normer for næringsstoffer
En test af energikoncentration til smågrise er publiceret (medd. 1034).
Der er udarbejdet et notat (nr. 1513) om normændringer til smågrise og slagtesvin.
2. DN mark
Deltagelse i projekt med viden om kvælstofflow.
3. Fodring efter ydelse
Sikre optimal aminosyreforsyning i besætninger med den bedste foderudnyttelse.
Afpr. 1304 er afsluttet i en besætning.
4. Optimal produktivitet ved reduceret anvendelse af zink og kobber
Der er gennemført en afprøvning (nr. 1302) med kobber og benzoesyre til smågrise, som er
publiceret i Medd. 1057.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•
•
•
•
•

Bedre udnyttelse af ressourcer
Energikoncentrationen i smågrisefoder er afklaret
Normer for næringsstoffer er revurderet
Første fase af afprøvning med forskelligt aminosyreniveau til højtydende slagtesvin er afsluttet
Der er publiceret en meddelelse (Medd. 1057)vedrørende kobbers og benzoesyres effekt på
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produktiviteten af smågrise, som viser, at 1 % benzoesyre kan erstatte kobber

Note 63. Adfærdsregulerende fodring af søer
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Programmets projekter skulle afklare profitable strategier for tildeling af grovfoder til drægtige søer med fx
strømaskiner, så eventuelt kommende krav om fri adgang i mindst fem timer i løbet af dagtimerne til andet
foder end halm kan opfyldes, uden negative konsekvenser for produktionsresultater, huldstyring og
foderspild. Derudover skulle projekterne resultere i konkrete anvisninger af, hvor meget og hvor ofte,
grovfoder skal tildeles, så svineri i stierne, tomgangstygning, mavesår og aggressioner reduceres til et
minimum.
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1. Mængde af grovfoder og tildelingsstrategi.
Der findes en del viden om opbevaring og anvendelse af grovfoder, men viden om tildelingsmetode og
tildelingsstrategier skal øges. Dette sker ved gennemførelse af følgende delaktiviteter:
• Mængde, som søer vil æde og tildelingsmetode
• Tildelingsstrategi af grovfoder
Aktivitet 2. Rug til søer.
Rug har et stort udbyttepotentiale, og på sandjorde er udbyttet højere sammenlignet med hvede og byg. Der
gennemføres en afprøvning, hvor effekten af iblanding af rug i foder til søer måles på produktiviteten.
Samtidig bør fibersammensætningens eventuelle adfærdsmæssige effekt på søerne undersøges. Endvidere
undersøges det, om rug har en positiv effekt på frekvensen af mavesår.
Aktivitet 3. Effekt af grovfoder til drægtige søer.
Projektet videreudvikler kendte fodringsprincipper og managementrutiner til løsgående drægtige søer for at
reducere aggression, tomgangstygning og mavesår ved anvendelse af grovfoder, samt sikre, at huldstyring
kan gennemføres.
Projektet er gennemført som sammenlignede forsøg i tre besætninger (æde-/hvilebokse, ESF og
gulvfodring/vådfodring i langkrybbe). Tildeling af grovfoder sammenlignes med tildeling af halm.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Anden videnskabelig præsentation

• Erfaring 1415 på VSP's hjemmeside
Projektet har afklaret, hvilke grovfodertyper, der er relevante at anvende til løsgående drægtige søer.
Efterfølgende er majsensilage og roepiller udvalgt til sammenlignende forsøg i 3 besætninger og
erfaringerne/resultaterne er følgende:
• Majsensilage kan anvendes med op til 3 kg pr. dag til søer med gulvfodring eller én æde-/hvileboks
pr. so, men en af udfordringerne er, at indholdet af majskolber og dermed energiindhold pr. kg
majsensilage varierer fra år til år. Dette skal der tages hensyn til i fodersammensætningen og
fodertildelingen, således at søerne kan holdes i ensartet normalt huld.
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Søer i ESF-systemer kan tildeles roepiller via ad libitum automater.
Generelt gælder det, at anvendelse af grovfoder ikke har negativ effekt på søernes produktivitet og
at det ikke har nogen gavnlig effekt på frekvensen af mavesår, men der var en reduktion i antallet af
tomgangstyggere.

Note 64. Optimalt brug af antibiotika
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at få standset stigningen i antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion.
Projektets aktiviteter:
1. På forkant med medicinforbruget
Samarbejde med offentlige myndigheder og større dyrlægepraksis omkring validering af registrering
og opgørelse af antibiotikadata. Samarbejde med myndighederne vedr. revidering af ”Gult Kort”ordningen. Samarbejde i EU-projektet MINApig, hvor dyrlæger og landmænds holdning til
antibiotikaforbrug undersøges i 5 europæiske lande. Erfaringsindsamling fra 4 besætninger, der
producerer antibiotika-ubehandlede grise til slagtning.
2. Antibiotikaresistens
SEGES VSP indgår i det af KU-SUND ledede projekt MINIresist, der udvikler værktøjer til
resistensovervågning på besætningsplan.
I samarbejde med alle væsentlige interessenter revideres og vedligeholdes det samlede sæt af
informationsmateriale, der vedrører MRSA i svineproduktionen. Herunder medvirken ved
arrangering af international resistenskonference i København. Igangsætning af erfaringsprojekt til
validering af konsekvenser i ca. 20 besætninger, der er ophørt med anvendelse af Tetracyklin.
3. Sanering for ondartet lungesyge med fluoroquinoloner
De sidste af i alt 10 sohold, der har opnået dispensation hos Sundhedsstyrelsen til at sanere for
ondartet lungesyge med fluoroquinolon, er saneret, og den efterfølgende monitorering af
resistensudvikling, sygdomsforekomst og antibiotikaforbrug er foretaget.
Projektets resultater:
•

Effektiv sygdomskontrol

•

Anden videnskabelig præsentation

•
•
•
•
•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
SEGES VSP Erfaring nr. 1419 (danske svineproducenter viser ansvar i brugen af antibiotika)
International resistenskonference afholdt (www.ICIHAR.org)
Meddelelse udarbejdet vedr. sanering af 10 besætninger for ondartet lungesyge
Ajourføring af SEGES VSP's hjemmeside vedr. MRSA
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Note MRSA1. Kontrol af MRSA i svinebesætninger
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at afklare, i hvor høj udstrækning spredning af MRSA fra staldene til det omgivende
samfund kan begrænses ved hhv. et højt hygiejneniveau, når stalden forlades, samt ved tiltag der reducerer
forekomsten af smittede grise. Det bagvedliggende sigte er at reducere belastningen af det humane
sundhedsvæsen med MRSA og herved begrænse betydningen af resistente bakterier for den humane
sundhed.
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1 – Effekt af hygiejne (2015 & 16).
Denne aktivitet består af en baselineundersøgelse i ca. 50 MRSA CC398-positive svinebesætninger.
Undersøgelsen gennemføres som en tværsnitsundersøgelse i 50 MRSA smit-tede svinebesætninger og har
til formål at undersøge sammenhængen mellem: (i) mængden af MRSA CC398 i staldmiljøet og
forekomsten af MRSA CC398 i svinepasserne; og (ii) tilstedeværelse og brug af specifikke hygiejnefaciliteter
og forekomsten af MRSA CC398 i svinepasserne og i deres husstandsmedlemmer/boliger. Der er med
udgangen af 2015 undersøgt 10 af de 50 besætninger.
Aktivitet 2 - Reduktion af smitteniveau i svinebesætninger (2015, 16 og 17)
Denne aktivitet består af en række interventionsstudier i MRSA smittede besætninger, der skal identificere
tiltag, der kan nedsætte forekomsten af smittede grise samt smitten i staldmiljøet med det formål at
nedsætte risikoen for smitte af staldmedarbejderne og deres husstandsmedlemmer. Aktiviteten er startet op
i begrænset omfang: p.t. følges effekten af ophørt brug af antibiotikaet tetracyclin i 3 besætninger.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift

Note 65. Alternativer til kastration
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Kastration er et krav fra mange internationale markeder, og også på det danske marked er der skepsis over
for kød fra ukastrerede grise, på grund af risiko for hangriselugt. Der ville dog være flere fordele ved helt at
undgå kastration – herunder dyrevelfærdsmæssige, produktionsøkonomiske og miljømæssige fordele. I
fremtiden vil der også være fokus på, at kastration bør foregå under bedøvelse.
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Formålet med programmet er at teste metoder til reduktion af hangriselugt via fodrings- og
produktionsmæssige metoder samt opnå viden om hangriseproduktion i relation til avl, produktion og
analysemetoder. I EU er der på det seneste kommet fokus på velfærden ved kastration af grise. Branchen
har underskrevet en frivillig EU-aftale og en national erklæring, med det mål enten at ophøre med kastration
eller ophøre med kastration uden bedøvelse, med udgangen af 2018.
Produktion af hangrise vil have flere fordele:
• forbedring af dyrevelfærd ved at undlade kastration
• reduceret pattegrisedødelighed som følge af at undlade kastration
• bedre udnyttelse af foderet som følge af øget kødtilvækst hos hangrise
• mindre udledning af næringsstoffer til miljøet på grund af bedre foderudnyttelse
• bedre produktionsøkonomi
Projektets aktiviteter:
Screening Androstenon. Muligheden for at få analyseret skatol i spæk samt udvikling af metoder til analyse
af skatol og androstenon i blod i de udtagne prøver har været undersøgt. Der har været kontakt med både
KU og AU, men pt. er det ikke muligt med yderligere analyser. Resultaterne vedr. sammenhæng mellem
vækst og androstenon i spækbiopsier rapporteres primo 2016.
Selektion af fædre mhp. ornelugt. Denne aktivitet er delt i to projekter.
A. selektion af fædre med høj og lav grad af ornelugt; denne aktivitet er en del af et GUDP projekt i
samarbejde med DMRI og KU. Projektet er blevet egenfinansieret og er derfor taget ud af dette
projekt.
B. Test af ornelugt i Pietrain og Duroc krydsninger. Prøveudtagning blev afsluttet oktober 2015. To
tredjedele af prøverne er analyseret i 2015. Resten analyseres 2016.
Reduktion af hangriselugt via foderstrategi. Afprøvningen er rapporteret. En øgning af foderets
energi- og proteinindhold medfører øget væksthastighed, men begrænset effekt på hangriselugt.
Hangriselugt analyser: grundet reduktion i eksterne omkostninger til analyser og omstruktureringer
og afskedigelser blev projektet sat i bero i 2015. Aktiviteten er søgt genbevilliget til 2016.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

• Anden videnskabelig præsentation
Viden om muligheden for øget væksthastighed ved ændret fodringsstrategi.
Mulighed for hangriselugt-reduktion ved valg af slagtealder og avlsegenskaber. Samlet giver denne viden en
mulighed for at kunne producere u-kastrerede hangrise med reduceret frasortering.

Note 66. Reduktion af dødelighed fra fødsel til slagtning
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at sikre et grundlag for viden, der gør det muligt at reducere dødeligheden fra fødsel til
slagtning i dansk svineproduktion.

Projektets aktiviteter:
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Konceptfarestalden til håndtering af store kuld:
• Teste en metode til sensorstyret varme ved faring.
• Teste teknikker til at håndtere store kuld, så brug af ammesøer reduceres eller undgås.
• Afklare den optimale håndtering af små nyfødte grise og af efternølere.
IUGR-grise:
• IUGR-grise kan identificeres, og der tages hånd om disse, så overlevelsen øges.
Høj overlevelse hos pattegrise, hvor der var flere aktiviteter med i 2015:
• Undersøgelsen af råmælksoptag hos pattegrise er igangsat.
• Håndtering af de sidst fødte pattegrise er gennemført i et væsentligt reduceret omfang.
Projektets resultater:
•

Effektiv sygdomskontrol

•
•

Bedre almen dyrevelfærd
Der er gennemført test af det eneste sensorstyrede system til aktivering af en varmekilde ved faring,
og publikation er skrevet. Fordi produktet, uventet, ikke var tilstrækkeligt færdigudviklet, er
publikationen håndteret som et internt notat.
Der er gennemført pilotstudie med ”forekomst af knæsår”.
Der er gennemført en afprøvning af håndtering af de små, nyfødte grise, og publikation udkommer
januar 2016.
Der er udarbejdet et såkaldt ”Håndbogsblad” om identifikation og håndtering af IUGR-grise og ”de
mindste grise”, som er en del af Farestaldsmanagement-værktøjet til svineproducenterne og
rådgiverne.
Der er udarbejdet et litteraturstudie, som er udmundet i en intern rapport vedr. efternølere, som skal
ligge til grund for fremtidige projekter på området, og som er formidlet i artikelform/foredrag.
Der er udarbejdet arbejdsplan til afprøvning af faringsovervågning, men aktiviteten er forsinket og
derfor ikke i gang i besætninger. Der søges ikke genbevilling, men det er en del af 2016
ansøgningen til SAF.
Måling af råmælksoptagelse hos nyfødte grise er i gangsat.

•
•
•

•
•

•

Note 67. Halebid og hele haler
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Programmets overordnede formål er at bidrage med viden om, hvordan risikoen for halebid reduceres for i
højere grad at skabe mulighed for opstaldning af grise, som ikke halekuperes. I programmet undersøges
håndtering af grise med ikke-kuperede haler, betydning af elektriske strømme, adfærdsændringer, og
svensk stiindretning. Endelig forsøges udviklet et rådgivningsværktøj.
Projektets aktiviteter:
1. Håndtering af ikke-kuperede grise.
a. brug af beskæftigelsesmaterialer og udtagning af bideren
Undersøgelsen foregår i to veldrevne besætninger og grisene følges i både smågrise- og
slagtesvinestald med henblik på at sammenligne forekomsten af halebid i stier med ikke-
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kuperede grise med forekomsten i stier med kuperede grise. Der indgår to grupper i
undersøgelsen: 1. Kuperede haler i alm. Stier; 2. Hele haler i alm. stier med ekstra tildeling
af beskæftigelses-materialer og udtagning af bideren
b. b. Adfærdsændringer før et halebidsudbrud og tidlig intervention.
I undersøgelsen klargøres det, om adfærdsændringer visuelt kan identificeres fra
staldgangen forud for et halebidsudbrud og om man ved tidlig intervention i stier med
tydelige adfærdsændringer ved hjælp af forskellige beskæftigelsesmaterialer kan hindre
eller mindske et halebidsudbrud.I undersøgelsen indgår grise, som ikke er halekuperede.
2. Strøm – halebid og unormal adfærd
I et samarbejde med Aalborg Universitet og DTU afklares påvirkningerne fra elektriske strømme i
grisenes nærmiljø, og hvilken indflydelse, de elektriske påvirkninger har på de adfærdsmæssige
forhold hos grisene. Der er foretaget målinger af det elektriske miljø og cirkulerende strømme i
besætningsområdet, og disse målinger er blevet sammenholdt med videoobservationer af grisenes
adfærd for at påvise, om problematiske el-værdier resulterer i en øget aktivitet/forekomst af unormal
adfærd, herunder halebid, hos grisene.
Efterfølgende er de mulige årsager til de elektriske påvirkninger (jordlagenes resistivitetsværdi,
inducerende strømme fra elektromagnetiske felter, statisk elektricitet etc.) blevet analyseret og der
er udarbejdet løsningsforslag.
Projektet er blevet gennemført i én besætning, hvor der er påvist adfærdsproblemer hos grisene i
form af en øget rastløshed og en øget forekomst af halebid.
3. Hele Haler. Farvel til halebid og halekupering: Utopi eller realitet
I projektet, som er et samarbejdsprojekt med Århus Universitet, Københavns Universitet og Agrosoft
A/S, udvikles og testes brugen af en prototype af et produktionsstyringsværktøj, til varsling af
halebidsudbrud. Data opsamles gennem systematisk ved hjælp af sensorer og kameraovervågning i
alle stier, således at grisenes adfærd løbende kan monitoreres. Desuden foretages direkte
observationer af grisenes adfærd samt hyppige registreringer af grisenes vægt, sundhed og
haleskader.
4. Færre halekuperede grise
Med udgangspunkt i svensk stidesign udvikles en ny slagtesvinesti med en tydeligere zoneopdeling,
men et lavere totalarealforbrug. Erfaringer fra andre lande med udvikling af stier til grise med hele
haler inddrages også. I en dansk besætning etableres et antal slagtesvinesektioner med svensk
indrettede stier, som sammenlignes med traditionelt dansk indrettede stier i andre sektioner med
hensyn til forekomst af halebid og produktivitet.
Projektets resultater:
I undersøgelsen vedr. håndtering af ikke-kuperede grise blev der i begge besætninger registreret et øget
niveau af halebid i stierne, hvor grisene ikke var halekuperet.I begge besætninger medførte halebidningen
et øget behov for sygestier til opstaldning af halebidte grise og der var flere aflivede grise på grund af
halebid. Erfaringerne viste også, at tildeling af ekstra beskæftigelsesmaterialer i nogen grad kunne standse
et halebidsudbrud. For at fastholde effekten skal beskæftigelsesmaterialerne have en nyhedsværdi, hvilket
medfører, at der skal skiftes mellem forskellige materialer.
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Undersøgelsen af påvirkninger fra elektriske strømme i grisenes nærmiljø har ikke kunnet påvise
sammenhænge mellem målte elektriske spændinger i inventar og grisenes adfærd.

Note 68. Løbe-/kontrolstalde til løse søer
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektets gennemførelse var at belyse adfærds- og velfærdsmæssige udfordringer ved løse
søer i løbeafdelingen, samt undersøge om høj foderstyrke kunne løse problemerne med reduceret
kuldstørrelse i implantationsperioden i konkurrencefyldte fodringsprincipper.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført en afprøvning i en besætning med løsgående drægtige søer, der fik tildelt tørfoder på
gulvet. Gylte og søer fulgte samme foderstrategi med to forskellige blandinger (90 FEso kontra 105 FEso pr.
100 kg). Afprøvningen viste, at energikoncentrationen i foderet ikke havde effekt på gylte og søers
kuldstørrelse og faringsprocent.
Der er gennemført en erfaringsindsamling i 6 besætninger, hvor tre fabrikater af æde-/insemineringsbokse i
løbestier til løsgående søer blev vurderet i relation til funktion og holdbarhed. Vurderingen viste, at boksene
var forbedret siden sidste test, men at der fortsat var forhold, firmaerne kunne forbedre.
Der er gennemført en afprøvning i to besætninger med løsgående søer i stabile grupper fra fravænning. Der
blev undersøgt to forskellige grupperingsstrategier. Formålet var at reducere frekvensen af søer, der fik
benproblemer eller skulle medicinsk behandles. Forsøget viste, at frekvensen af søer der fik benproblemer
desværre ikke kunne reduceres.
Projektets resultater:
Afprøvningen viste at der ikke var en positiv effekt på produktiviteten af at anvende foder med 90 FEso pr.
100 kg i stedet for foder med 105 FEso pr. 100 kg. Det betyder, at svineproducenterne kan optimere deres
foder til drægtige søer ud fra råvarernes pris og ikke efter et lavt energiindhold pr. kg. foder.
Vurdering af æde-/insemineringsbokse viste, at boksene var forbedret siden sidste test, men at der fortsat
var forhold, firmaerne kunne forbedre.
Forsøget med to forskellige grupperingsstrategier af søer efter fravænning viste, at frekvensen af søer der
fik benproblemer desværre ikke kunne reduceres.

Note 69. Farestier og –stalde til løsgående søer
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Det overordnede mål med SEGES Videncenter for Svineproduktions aktiviteter inden for fagområdet "Løse
søer i farestalden" er at tilvejebringe viden, så danske svineproducenter kan opnå samme
pattegriseoverlevelse ved løse søer i farestalden som i kassestier, således at farestier til løse søer kan være
et konkurrencedygtigt alternativ. Derudover skal projektets resultater være med til at sikre en høj hygiejne i
farestierne. Dette projekt har haft fokus på en lang række områder med henblik på at bidrage til de
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overordnede mål.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter:
• Farestier (herunder: Klima og nærmiljø; Management; Stiindretning; Produktionspotentiale;
Ressourceforbrug)
• Detaljer i farestien (Indsats vedrørende etablering af Showroom/test-stald i samarbejde med danske
og udenlandske leverandører af farestier til løse søer)
• Kombisti (SWAP) (inklusiv analyse og formidling af resultater fra 2014 og tidligere)
• SWAP til løse søer (MMF) (samarbejde med inventarfirma for at øge SWAP-stiens konkurrencekraft
og dermed potentiale for udbredelse med henblik på en mere effektiv produktion og bedre
dyrevelfærd)
• PROHEALTH (EU7FP) (primært fokus på betydning af positiv håndtering af søer på søernes
reaktion på personale og pattegrise.)
Projektets resultater:
Der er indsamlet produktionsdata fra en række besætninger, og de er præsenteret ved bl.a. Kongres for
Svineproducenter og ved DVHS – men de er ikke publiceret.
Der er indgået aftale med besætning og med danske virksomheder om syv stityper samt foreløbige aftaler
med to udenlandske virksomheder i forbindelse med ’Showroom'.
SWAP-stien følges og vurderes i to besætninger.
Der er gennemført forsøg med sammenligning af forskellige strategier for positiv håndtering af søer ved
indsættelse i farestalden i en besætning og opstartet forsøg i besætning 2. En betydelig del af data fra
besætning 2 er indsamlet i 2015.
Der er i samarbejde med KU gennemført og forsvaret et PhD-studie om betydning af kortvarig begrænsning
af soen ift. soens adfærd/velfærd og pattegriseoverlevelse, hvor et meget vigtigt resultat var dokumentation
af, at kortvarig brug af boks ikke påvirkede soens stressniveau men reducerede pattegrisedødeligheden.

Note 70. Beskæftigelses- og rodematerialer
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at sikre grisene adgang til beskæftigelses-og rodematerialer med stor nytteværdi
af tildelt halm, så det teknisk kan håndteres i såvel tildelings- som gødningssystemfasen og med størst
mulig udnyttelse af teknik frem for manuelt arbejde.
Projektets aktiviteter:
På Forsøgsstations Grønhøj er der installeret og indkørt et automatisk halmtildelingsanlæg (Spotstrø fra
BoPil). Anlægget tildeler automatisk en ønsket mængde halm i 12 stier to gange dagligt. De tildelte
halmmængder er 150-1.500 g pr. tildeling, svarende til 20-200 gram halm pr. gris pr. dag, fordelt på to
daglige tildelinger. Der er tildelt halm i stier med fast gulv såvel som drænet gulv i lejet.
Udover stihygiejne (vurdereret ud fra svineri og tilkitningsgrad af spalteåbninger) og vurdering af hvor længe
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halmtildelingen sikrer grisen adgang til halm, er gødningssystemets funktion ved større mængder halm
testet.
Projektets resultater:
•

Udvikling af nyt produkt

• Dokumenteret viden omkring et relevant emne
Der er etableret et automatisk halmtildelingsanlæg til snittet halm på forsøgsstation Grønhøj, anlægget er
indkørt med tilfredsstillende præcision i det ønskede tildelingsinterval (150–1.500 gram pr. tildeling).
Tildeling af mellem 100 og 200 gram halm pr. gris pr. dag på fast gulv ser ud til at sikre grisene konstant
adgang til halm. Dog afhængigt af at lejet er rent og tørt.
Adgangen til halm er størst, når det tildeles på fast gulv frem for drænet gulv.
Tildeling af halm på fast gulv kræver en god stihygiejne for at sikre, at grisens har adgang til halm.
Funktionen af traditionelle gyllesystemer med vakuumudslusning udfordres voldsomt ved tildeling af mere
end 100 gram snittet halm pr. gris pr. dag.

Note 71. Formidling af faglig viden
Tilskudsmodtager: SEGES / VSP
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Formidling af faglig viden har til formål at give alle i svinesektoren adgang til eksisterende og ny viden.
Videncenter for Svineproduktion udarbejder derfor en lang række faglige artikler, meddelelser, manualer,
lærebøger, videoer, nyhedsbreve mv. VSP har en omfattende hjemmeside, og der afholdes en række
forskellige faglige møder og kongres.
Projektets aktiviteter:
Der udsendt et ugentligt nyhedsbrev i forbindelse med opdateringen af hjemmesiden www.vsp.lf.dk.
Der er udarbejdet videopræsentationer af en række af de seneste forsøgsresultater, så den nye viden er let
tilgængelig for svineproducenterne.
Resultaterne af SEGES VSPs undersøgelserne er løbende publiceret på VSP's hjemmeside. Disse
meddelelser er offentligt tilgængelige via Internettet.
Der er skrevet faglige artikler i Landbrugsavisen, fagmagasinet SVIN, Svineproducenten mv.
Resultaterne er formidlet til besætningsejere, ansatte og rådgivere i svineproduktionen på en række møder
og seminarer:
Kongres for Svineproducenter (2000 svineproducenter, driftsledere, rådgivere, landbrugselever mv.)
Fagligt nyt med 120 svinerådgiver og dyrlæger.
Desuden er der afholdt Fodringsseminar, Reproduktionsseminar, Stald og Månegrisseminar.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne
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Note 72. Mindre og Godt buttede Polte (MGP)
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med dette projekt er gennem ændret fodring af poltene i vægtintervallet ca. 50-120 kg at ’designe’
en polt der er mindre ved første løbning og at denne mindre kropsstørrelse opretholdes, når dyret bliver en
so, uden det går ud over deres produktivitet.
Projektets aktiviteter:
Projektet er ca. 11 måneder forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan fra 2014. Dette skyldes primært at
det ikke har været muligt at ansætte en kvalificeret PhD-studerende til at forestå det eksperimentelle
arbejde. I stedet har styregruppen valgt at ansætte en post doc til at gennemføre projektet. Fase 1 er
gennemført og den eksperimentelle del af fase 2 er netop afsluttet. Fase 3 forventes startet i begyndelsen af
2016 og fase 4 ultimo 2016.
Fase 1 (2014)
På baggrund af et litteraturstudie, beregnings- og modelleringsarbejde besluttes protein- og energiniveauer i
de foderblandinger, der skal indgå i fase 2.
Fase 2 (2015)
På baggrund af fase 1 udvælges 3 grupper af polte, der fodres forskelligt under opvæksten, så de opnår
forskellig kropssammensætning ved løbning. Poltene insemineres og følges under drægtighed, ved faring,
igennem diegivning og indtil de kommer i brunst igen. Gyltene vejes, rygspækscannes og der laves D2Omålinger til bestemmelse af kroppens fedt- og proteinpuljer. Sammensætning og ydelse bestemmes for
råmælk og somælk for de 3 grupper.
Fase 3 (2016)
Polte tildeles 5 forskellige, ekstreme foderblandinger og poltenes udvikling følges via helkropsscanninger og
rygspækmålinger. Endvidere bestemmes kroppens fedt- og proteinpuljer ved D2O-målinger således at
denne metode kan kalibreres ved brug af helkropsscanninger. Helkropsscanninger kan kun gennemføres på
universiteterne hvorimod D2O-metoden kan anvendes i produktionsbesætninger.
Der suppleres med kombinerede balance- og respirationsforsøg således at mængden af aflejret fedt, protein
og energi hos poltene kan beregnes. Dette vil bidrage med en grundlæggende viden omkring fedt- og
proteinaflejring hos moderne genotyper af danske grise. En viden, som vil kunne anvendes i et basalt
videnskabeligt udredningsarbejde omkring foderudnyttelse hos danske grise i vækst.

Fase 4 (2017)
Under produktionsforhold iværksættes afprøvning af de mest oplagte resultater fra fase 2 og fase 3, således
at det under produktionsforhold kan undersøges, hvordan en ændret kropssammensætning og løbning ved
en lavere kropsvægt påvirker soens lifetime performance og holdbarhed. Afprøvningen vil skulle designes,
så følgende kan undersøges:
• Produktivitet: Levende- og dødfødte grise pr. kuld, fravænnede grise, kuldvægt ved fravænning,
soens vægtændringer og fedningsgrad (rygspæktykkelse) gennem hver cyklus. Desuden er det
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interessant at vurdere foderforbruget i de forskellige dele af cyklus.
Lifetime performance: Hvad er livsproduktionen og foderudnyttelsen udtrykt ved totalfødte, levendeog dødfødte grise, fravænnede grise, foderforbrug pr. kg produceret gris mv.
Holdbarhed: Undersøges ved at vurdere udsætterårsager og dødsfald blandt søerne.
Velfærd: Forekomst af skuldersår og benproblemer.

Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

•

Anden videnskabelig præsentation

• Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
Udfærdigelse af litteraturreview har dannet baggrund for notater der er publiceret af SEGES VSP.
Data indsamlet i fase 2 er ved at blive analyseret og udkast til 3 videnskabelige artikler er under
udarbejdelse. De foreløbige opgørelser af data fra fase 2 har vist at det er muligt at opnå polte med
forskellig vægt og kropssammensætning og i høj grad bibeholde denne forskel gennem drægtigheden og
frem til faring.
Planlægningen af projektets fase 3, hvor det undersøges hvordan 5 forskellige foderblandinger påvirker
poltenes kropssammensætning, er i gang og det forventes at den eksperimentelle del igangsættes i foråret
2016.

Note 73. En ekstra gris per kuld - ved optimeret management af IUGR-grise
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Intrauterine growth restriction (IUGR) pattegrise (ca. 30 % af grisene) har ikke modtaget tilstrækkelig næring
i fosterstadiet og har derfor en højere dødelighed. Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan
managementinterventioner baseret på viden om pattegrises fysiologi og næringsstofindtag kan øge
overlevelsen for IUGR pattegrise og dermed være et væsentligt bidrag til, at målet om en ekstra
overlevende gris per kuld kan nås.
Projektets aktiviteter:
Det er estimeret, at pattegrise med markante tegn på IUGR indtog omkring 100 g råmælk i modsætning til
normale pattegrise, der havde et råmælksestimat på 250 g over de første 24 timer efter fødsel (Amdi et al
2013). En normal pattegris skal indtage mindst 200 g råmælk for at sikre tilvækst indenfor de første 24 timer
efter fødslen (Krogh and Theil, 2011). Derfor skal pattegrise med markante tegn på IUGR sandsynligvis
indtage 100 - 150 g ekstra råmælk for at sikre, at de tager på indenfor det første døgn. En sådan mængde
kan dog ikke tilføres grisene på en gang, da maven hos IUGR-grise er markant mindre sammenlignet med
normale pattegrise, og samtidig kendes mavens tømningshastighed ikke. Det er nødvendigt at afklare
mavens tømningshastighed for at kunne dosere det optimale tilskud af råmælk.
For at kunne lave anbefalinger til råmælkstildeling til IUGR-pattegrise for at optimere deres overlevelse og
dermed reducere pattegrisdødeligheden er det nødvendigt at vide 1) hvornår det bedste tidspunkt for en evt.
tildeling er og 2) hvor meget de kan tildeles. Da pattegrise generelt er født med meget begrænsede
energireserver, er de nyfødte grise afhængige af indtag af energi i form af råmælk for at overleve. Der er en
positiv korrelation mellem indtag af råmælk, glykogen indhold i leveren, glukose i blodet og dermed
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antageligt grisenes overlevelse.
Derfor blev der i 2015 lavet to forskellige forsøg der skulle undersøge det optimale tidspunkt for tildeling af
so råmælk, hvor meget IUGR grise kan tildeles og hvor hyppigt.
I det første forsøg blev det undersøgt om pattegrise født med tegn på IUGR havde et faldende
glukoseniveau i blodet i løbet af de første 8 timer efter fødslen (enkeltdyrsundersøgelser), og om faldet
kunne forhindres med en råmælkstildeling eller varme. Firs IUGR grise blev inddelt i 4 grupper (med so
uden råmælk, med so med råmælk, uden so med råmælk og uden so uden råmælk) fra fødsel og fulgt over
8 timer. Dette udmundede i et veterinært speciale med titlen: IUGR grisens overlevelse – blodglukose som
indikator for rettidig tildeling af kolostrum. Resultaterne fra det første forsøg viste at en råmælkstildeling
kunne øge rektal temperaturen (hænger sammen med pattegrisoverlevelse) med en hel grad celsius, og
varme havde samme effekt. Derudover fandtes det noget overraskende resultat at det var en meget
kortvarig effekt på rektal temperatur og blodglukose niveauer af råmælkstildeling.
I det andet forsøg blev det undersøgt, hvor meget maven hos pattegrise født med tegn på IUGR kunne
indeholde og hvad mavernes tømningshastighed var. Otteogfyrre pattegrise; 24 normale og 24 IUGR grise
blev taget fra soen ved fødsel givet 12 ml råmælk pr kg kropsvægt og aflivet efter 15, 30, 60 og 120 min for
at bestemme mavens tømningshastighed.
Dette udmundede i et veterinært speciale med titlen: Klarlæggelse af ventriklernes tømningshastighed og
vægt hos neonatale pattegrise – med henblik på at øge overlevelsen hos intrauterine restricted grise. I
overensstemmelse med det første forsøg fandtes at pattegrisens mave var næsten tom efter 120 min og at
IUGR grise og normale grise havde samme mavetømningshastighed.
Projektets resultater:
Status er at begge forsøg er afsluttet.
Resultaterne er publiceret i:
• To specialer
• Fremlagt ved Kongres for svineproducenter 2015 (se link:
http://vsp.lf.dk/~/media/Files/Kongres%202015/Foredrag/57_Nyeste_forskning_pattegriseoverlevels
e_Charlotte_Amdi.pdf)
• DVHS efterårsmøde 2015 (se link: http://www.dvhs.dk/wp-content/uploads/2015/11/Klarlund.pdf).
• Resultaterne bliver også fremlagt ved CPH-Pig 2016 og ved IPVS 2016.
Projektet har også været med til at udforme den nyeste manual omkring håndtering af de små grise og
IUGR grise i samarbejde med SEGES VSP.
Derudover er der 2 videnskabelige publikationer under udarbejdelse.
Yderligere oplysninger kan findes på projektets hjemmeside: http://iph.ku.dk/forskning/produktion-ogsundhed/projekter/ekstra-gris/

Note 74. Svineproteiners effekt på proteinsyntese og appetit (SEPA)
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at opnå en større forståelse for svineproteiners effekt på den humane
metabolisme, herunder muskelproteinsyntesen, appetitregulering, samt effekt på gastrointestinale
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hormoner.
Projektets aktiviteter:
Projektet er pt. i den aktive fase
• Protokollen fik etisk godkendelse i sommer 2015
• Pilotprojekt blev gennemført i sommeren 2015
• Rekruttering, informationsmøder og screeninger for forsøget foregik sideløbende
• 18 ud af 19 forsøgspersoner er d.d. blevet inkluderet i forsøget
• en enkelt forsøgsperson er droppet ud inden opstart
• 9 forsøgspersoner har gennemført alle tre testdage
• De resterende forsøgsdage forventes afviklet inden sommer 2016 hvor analysearbejdet
påbegyndes
Projektets resultater:
•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift

Note 75. Professional Pig Practice
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Udvikling af et e-læringsspil til brug i svinesektoren; dyrlæger / dyrlægestuderende, kontrolmyndigheder
(danske regionsdyrlæger og veterinærmyndigheder i EU) samt landmænd og landbrugsstuderende. Består
af to dele: 1) Konceptudvikling og dokumentation; 3-årigt phd projekt, hvor der forskes i undervisning i
dyrevelfærd, specielt velfærdsvurdering og egenkontrol og 2) Produktion og test af 1 velfærdsmodul per år.
Projektets aktiviteter:
I forhold til ansøgningens tre faser er fase 1 afsluttet. Fase 2 er næsten afsluttet for første spil-modul.
Projektet forløber således efter planen.
Fase 1: PhD planen er udarbejdet og godkendt. Der er foretaget planlægning og koordinering med
landbrugsskolerne og med øvrige danske aktiviteter indenfor læring om velfærd samt kriterier for
velfærdsvurdering i svinebesætninger. Der er lavet interviews med nøglepersoner i FVST (Dorthe Schrøder
Petersen og Else Enemark) samt Natur og Erhvervsstyrelsen (Emilie Sloth). For at sikre realistiske scenarier
og konversation i spil-modulerne, deltages løbende i møder med undervisere fra landbrugsskolerne, ligesom
der foretages besætningsbesøg med gennemgang af velfærdsrelaterede emner i samarbejde med
svinefagdyrlæge Peter Høgedal.
Fase 2: Det første spiloplæg (”Farestaldsmodul”) er udarbejdet i samarbejde med Rikke Svarrer (SEGES),
Landbrugsskolerne samt følgegruppen. Beskrivelser, ønsker og forslag er afleveret til Fenris Film og
Multimedia, hvor de første udkast til spil-design og indhold nu er under produktion. Spilbar demo klar i
januar 2016, fuld version forventes klar i foråret 2016.
Yderligere aktiviteter:
Der er givet tilsagn om Landdistriktsmidler til udvikling af velfærdsmoduler i projektperioden (200.000 kr. i
2016). Der er også givet tilsagn om yderligere midler fra FVST – 395.000 kr. i 2016 (foreløbig samlet FVST
bidrag: 805.000 kr.)
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PhD kurser bestået:
• Welfare Quality Assessment (? ECTS)
• Responsible Conduct of Research (2 ECTS)
• The Art of Writing Scientific papers (3 ECTS)
• Scientific Writing Workshops (2,5 ECTS)
• Introduction to University Pedagogy (3ECTS)
Deltagelse / præsentationer ved danske møder og konferencer:
• ViD-Seminar 18. februar, 2015. ”Udvikling og dokumentation af koncept for E-læringsmodul:
”(Egen)kontrol af dyrevelfærd i svinebesætninger”
• ViD Velfærdskonference 29.-30. april, 2015
• HERD-Seminar, 6. maj, 2015. “Animal welfare in swine production; Game based learning (GBL)”
• Svineundervisernes ekspertgruppemøde 6.-7. maj, 2015. ”Computerspil i undervisningen”
• DVHS 7.-8. maj, 2015
• DVHS 5-6. November 2015
• Konference 12 november 2015. ”Make a Difference - Teach and Learn with Technology”
• OEB konference 3-4. December 2015 ”Shaping the Future of Learning”
Publikationer
• ESPHM 21.-24. maj, 2015. “Professional Pig Practice” – An innovative approach to practising
clinical skills”. Camilla Kirketerp Nielsen, Karl Johan Møller Klit & Helle Stege.
• Første artikel er under udarbejdelse, arbejdstitel: “Teaching Animal Welfare Science to Agricultural
and Veterinary Students in Denmark”. I artiklen beskrives bl.a. strukturelle forskelle imellem
uddannelsesprogrammerne, samt hvordan dette kan influere de studerendes syn på dyrevelfærd.
Projektets resultater:
Projektet er præsenteret flere gange ved kongresindlæg i Danmark samt internationalt. Der er indsamlet
data omkring den nuværende undervisning i velfærd på landbrugsskolerne (læringsmål, omfang, placering,
forskelle, ligheder). Disse data indgår i første internationale artikel som er under udarbejdelse. Design og
indhold af det første spil-modul (”Farestalden”) er beskrevet og tilpasset i samarbejde med SEGES,
svinedyrlæger og landbrugsskolerne. Modulet foreligger som spilbar demo januar 2016 og blev
demonstreret ved Farmer Tech med stor succes. Præsenteres desuden ved Videncenter for Dyrevelfærds
konference (februar)og ved IPVS/ESPHM kongressen i Dublin (juni). Fuld version forventes klar i foråret
2016. Endelig har projektet opnået yderligere finansiering (i alt 595.000 kr. i 2016) hvilket betyder, at der kan
inkluderes flere individuelle elementer for de forskellige faggrupper (landmand, dyrlæge, kontrollør) ved
programmeringen af spil-modulerne.

Note 76. Tarmsundhed
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Hovedformålet er en reduktion af foderomkostninger ved en optimering af tarmsundheden hos smågrise.
Sekundære formål er optimering af dyrevelfærd og antibiotikaanvendelse.
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Projektets aktiviteter:
Projektet gennemføres som et 4-årigt Ph.d. projekt. Den 1. maj 2013 blev der ansat en særdeles kvalificeret
dyrlæge (se venligst senere). Der er udarbejdet en protokol for en besætningsbaseret undersøgelse af
metoder til udpegning af korrekt behandlingstidspunkt ved tarmlidelser. Yderligere materiale kan findes på
projektets hjemmeside http://www.iph.life.ku.dk/forskning/Forskningsprojekter/Tarmsundhed.aspx.
2013/2014 – Fase 1:
Udvikling af en ny metode til påvisning af tidspunkter med reduceret tarmsundhed i den enkelte besætning
er den første milepæl i projektet. Denne metode skal efterfølgende bruges til at fastslå det korrekte tidspunkt
for iværksættelse af tiltag til forbedring af tarmsundheden i den enkelte besætning. Disse tilltag er f.eks. de i
projektet beskrevne foderinterventioner eller behandling med forskellige typer antibiotika.
Den første fase af projektet er overvejende baseret på viden fra tidligere KU projekter omkring kvantitative
metoder til påvisning af reduceret tarmsundhed. I denne del af projektet foretages syntese af eksisterende
viden og ”proof of concept” foretages i et mindre antal besætninger.
Produktet fra denne fase vil være en standardprocedure (manual), der kan bruges til identifikation af de
optimale tidspunkter for tiltag og/eller behandling i den enkelte besætning. Denne manual/procedure vil
efterfølgende være til rådighed for praktiserende dyrlæger og svineproducenter og præsenteres på Kongres
for svineproducenter og andre møder.
Parallelt hermed foretages indledende udvikling af strategier til optimering af tarmsundheden. Der foretages
indledende forsøg med effekten af forskellige antibiotika med grise i parallelle grupper.
2014/2015 – Fase 2:
Der færdigudvikles en strategi til optimering af tarmsundheden, og der gennemføres praktiske kliniske
afprøvninger i besætninger i samarbejde med VSP. Denne del af projekter er udskudt til foråret 2016, som
følge af praktiske forhold og for at opnå et hensigtsmæssigt samarbejde med VSP.
2015/2016 – Fase 3:
De kliniske afprøvninger afsluttes. Dataanalyse og afrapportering gennemføres. De endelige resultater afrapporteres i 3 til 4 internationale publikationer samt en Ph.d. afhandling. Derudover informeres løbende om
projektets resultater til dyrlæger og svineproducenter, bl.a. via VSPs kommunikationskanaler.
Effekten af en optimeret metode til påvisning af tidspunkter med reduceret tarmsundhed i den enkelte besætning sammenlignes med nuværende praksis ved gennemførelse af parallelle kliniske afprøvninger i et
antal besætninger.
De enkelte strategier sammenlignes indbyrdes samt med positive og negative kontrolgrupper i en række
parallelle kliniske afprøvninger i et antal besætninger.
Effekt af den nye metode til påvisning af tidspunkter med reduceret tarmsundhed samt den afprøvede
strategi måles primært på foderudnyttelse og tilvækst. Sekundære målparametre vil være klinisk vurdering
af velfærd samt antibiotikaforbrug.
Projektets resultater:
Status for projektet er, at der er indsamlet data fra tre besætninger med i alt 10 fravæningssektioner i
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projektets fase 1. Data er ved at blive analyseret statistisk, og de første artikel fra forsøgt er under
udarbejdelse. Derudover er planlægningen af projektet fase 2 med foderinterventioner mod diarre-sygdom
gået i gang. Det forventes at der skal laves forsøg med foderintervention i foråret 2015. Der indsendt en
artikel til ACTA veterinaria Scandinavia med titlen: ” Prevalence of enteric infections in non-medicated
growing pigs” som er accepteret til publikation. Derudover har den phd-studerende gennemført kurser i
Epidemiologi samt i akademic writing. Der blev i 2014 holdt velbesøgt indlæg ved Kongres for
Svineproducenter i Herning, hvor et nyt indlæg er på programmet for 2015. Der er endvidere i 2015 givet
præsentationer til CPH-PIG seminar samt ved DVHS møde
Yderligere oplysninger kan findes på projektets hjemmeside.
http://www.iph.life.ku.dk/forskning/Forskningsprojekter/Tarmsundhed.aspx.

Note 77. Klassificeringskontrol for svin
Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold:
På basis af EU-regler og en dansk bekendtgørelse gennemføres uanmeldte tilsyn på alle danske svine- og
kreaturslagterier, der slagter mere end 200 svin om ugen og/eller mere end 50 kreaturer om ugen.
Endvidere føres tilsyn på hovedparten af de danske svine- og so-slagterier i relation til en række
brancheregler og på kreaturslagterier med datagrundlaget for udbetaling af handyrpræmier. Tilsynet med
såvel de offentlige regler som branchereglerne skal sikre, at de kvalitetsdata, der danner grundlag for
afregning af ca. 22 milliarder kr. per år til de danske svine- og kvægproducenter, er korrekt målt, registreret
og anvendt.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter har primært bestået i:
1. 371 uanmeldte kontrolbesøg på svine- og kreaturslagterierne. Besøgene har givet anledning til
justering i slagteriernes vejning og klassificering af svin og kreaturer.
2. Kontrol-klassificering af kategori, form, fedme og farve på 6426 kreaturkroppe
3. Ca. 450 fjernbesøg i form af on-line opkobling og overvågning af slagteriernes dataopsamling m.v.
4. Ca. 58 stikprøver af data i relation til korrekt prisrapportering af kreaturer til EU.
5. Der er udarbejdet ca. 210 statistikker/analyser, der har dannet baggrund for diverse tiltag og
beslutninger.
6. 47 sager er endt med en skriftlig afgørelse i relation til de danske svine- og kreaturslagterier. Der er
herudover truffet ca. 70 mindre afgørelser - meddelt pr. mail.
7. Ved møder med NaturErhverstyrelsen og Fødevarestyrelsen er udarbejdet et fælles forslag (ud fra
oplæg fra Klassificeringskontrollen) til den fremtidige kontrol med datagrundlaget for udbetaling af
slagtepræmie (tidligere handyrpræmie)
8. Via indberetninger og møder er EU-kommissionen (som EU kræver af alle medlemslande) blevet
informeret om gennemførelsen af den danske klassificeringskontrol, hvilket EU-kommissionen har
taget til positiv efterretning (uden særlige kommentarer m.v.).
Projektets resultater:
Projektet har på afgørende vis medvirket til:
1. At danske svine- og kreaturslagterier overholder gældende EU/DK-lovgivning på området
2. At danske svine- og kvægproducenter får en afregning baseret på korrekte data for slagtevægt,
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kødprocent, form, fedme og farve (lovgivningsreguleret data)
3. At Prisrapportering af priser for svin, kreaturer og lam sker i overensstemmelse med de
afregningspriser, der er anvendt ved afregningen til danske svine-, kvæg- og lammeproducenter.
4. At danske svineproducenter, der leverer til slagterier, der er tilmeldt ”Brancheordning for
kvalitetsegenskaber med relation til afregning af svin og søer”, får en afregning baseret på korrekte
branchereguleret data.
5. At der er fair konkurrence mellem slagterier mht. parametrene indenfor vejning og klassificering og
mht. branchereguleret data (for slagterier tilmeldt brancheordningen).

Note 78. Energi og mineraler - nøglen til hurtige faringer (EMØF)
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets hovedformål er at reducere søernes faringslængde, fordi lange faringer er forbundet med en høj
andel af dødfødte grise. Faringslængden og andelen af dødfødte grise er steget markant siden 1993, og det
er en konsekvens af den succesfulde avl for høj kuldstørrelse. I 1993 udgjorde antallet af dødfødte grise
således 6% af antallet af totalfødte, mens de i dag udgør 10%.
Projektets aktiviteter:
Fase 1: Litteratur gennemgang af mineral- og energiforsyningens betydning for faringsprocessen (Primo
2015). Gennemført.
Fase 2: Absorption og omsætning af mineraler hos sendrægtige og diegivende søer (Medio-ultimo 2015).
Udsat.
Fase 3: Pilotundersøgelse af farende søer (Primo 2016). Påbegyndt.
Ansættelse af PhD studerende blev forsinket i 3 måneder, og PhD'en har fået 2½ måneds orlov, da de fik
barn midt i oktober.
Projektets resultater:
•

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

• Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
Fase 1: Ca har betydning for antallet af levendefødte grise samt livmoderens evne til at trække sig sammen.
Ca vekselvirker med P og Zn og muligvis Mn og Se, hvorfor opmærksomhed på disse mineralers forekomst
i forbindelse med Ca forsyningen er vigtig. Magnesium har indflydelse på antallet af dødfødte grise og
dødsfald hos nyfødte grise, og da Mg virker modsat Ca på livmodersammentrækninger, skal der være fokus
på vekselvirkninger mellem disse to mineraler. Zink har indflydelse på faringslængden og fosterudviklingen
gennem drægtigheden samt på pattegrisedødeligheden og vekselvirker i høj grad med Cu. Indhold af
mineraler i blod og væv falder med stigende paritet, og det vigtigt at være opmærksom på at de forskellige
væv, hvori mineralerne er aflejret, har forskelligt potentiale for frigørelse som respons på et fysiologisk
behov.
Energiforsyning fra tarmen er lav hos søer under faring, særligt den energi der kommer fra stivelse. Fibre
giver derimod en jævn forsyning af energi fra bagerste del af tarmen, og flere studier indikerer at
fibertildeling i foderet bør øges før faring.
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Fase 2: Forsinket – derfor er penge overflyttet til 2016 (og 3 mdr PhD løn til 2018)
Fase 3: En enkelt prøveoperation er gennemført på et slagtesvin og en enkelt prøve-operation på en so er
gennemført. Desuden er der afprøvet udtagning af blod og urinprøver under faring.

Note 79. Kan fodring med hamp afhjælpe mavesår og hvorfor virker det?
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Dette projekt har til formål at tilvejebringe en anvendelsesorienteret strategi for, hvorledes landmanden kan
blive i stand til at identificere mavesår i besætningen, samt hvordan problemet kan afhjælpes ved at
anvende en gammel kulturplante i bedriftens sædskifte samt produkter heraf.
Projektets aktiviteter:
Projektet bestod af tre eksperimentelle faser, som blev koordineret i tæt samarbejde mellem projektets
hovedaktører: Århus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab (AU), Videncenter for Svineproduktion,
Afdeling for Ernæring og Reproduktion (VSP) og Nørding Olier a/s (NO).
Fase 1: Forsøg på Grønhøj: Formål: At fastlægge/undersøge den positive effekt halmprodukter har på
mavesundhed under praktiske forhold.
• Forud for udvælgelse af hampeprodukterne gennemførtes en laboratorieanalyse af produkternes
opkvældningsegenskaber. På grundlag af analysen er der udvalgt 2 produkter til forsøget, dvs.
hampekage og hampeskaller.
• I forsøget indgik 4 grupper af grise: 1) kontrol-melfoder 2) kontrol-pillefoder,3) kontrol-pillefoder
iblandet 4% hampekager, 4) kontrol-pillefoder tilsat 4% hampeskaller oveni det pelleterede foder.
• Foreløbige resultater: Melfoder havde signifikant færre andel af maver med både maveindeks 6-10
og 8-10 i forhold til gruppe 2 (piller), 3 (hampekager) og 4 (hampeskaller)
• Gruppen tildelt hampeskaller havde en lavere forekomst af alvorlige mavesår end gruppe 2 og 3.
Hampeskaller kan således have en positiv effekt på alvorlige mavesår (score 8-10)
Fase 2: Gastroskopi: Formål: At beskrive de ændringer der sker under mavesårsdannelse – og heling med
det formål at definere biomarkører til brug i praksis.
• Der er gennemført forsøg med mave- opererede grise, med den følgende planlagte forsøgsdesign:
grise tildeles én af tre behandlinger: mavesårsfremmende foder (0-4 uger), mavesårsfremmende
foder (0-2 uger)+mavesårshelende foder (2-4 uger), eller mavesårshelende foder (0-4 uger). Diæten
’mavesårsfremmende foder’ var fint formalet foder, mens diæt ’mavesårshelende foder’ var groft
formalet foder. I alt indgik 9 grise i forsøget, der blev kørt i 3 blokke (1 blok varede 4 uger).
• På grund af manglende mavesår blev forsøgsplanen ændret, og de fleste grise i forsøget fik enten
tildelt groft eller fint foder i 5 uger uden at skifte diæt.
• Resultaterne viste god overensstemmelse mellem mavesår, der detekteres med gastroskopi in vivo,
og det mavesår, der observeres efter aflivning af grisen.
• Da det har været særdeles vanskeligt at få grise, der havde et veldefineret mavesårs forløb, har det
ikke på grundlag af denne fase været muligt at opsamle prøver, der kunne anvendes til at definere
biomarkører til brug i praksis.
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Fase 3: Virkningsmekanismer: Ved analyse af prøver udtaget i Fase I og II at etablere virkningsmekanismer
bagved hampeprodukternes positive effekt på mavesundhed og bringe viden til udvikling af en in vivo
diagnostisk metode til undersøgelse af den enkelte besætnings status for maveforandringer og – sår.
• På alle grise (ca. 400) under Fase 1 blev udtaget fæces og spyt prøver på dagen inden slagtning.
• Blodprøver: Det var oprindeligt planlagt at udtage blodprøver i forsøget på Grønhøj, men det kunne
af flere årsager ikke lade sig gøre. Det forsøgtes derfor at udtage stikblod på slagteriet, men dette
måtte opgives grundet hastigheden på slagtebåndet.
• Maveprøver: Efter slagtning af grisene fra Grønhøj, blev maverne scoret for mavesår, og der blev
udtaget prøver af maveindhold, mukuslag og epitel.
• På alle grisene i Fase II er der indsamlet blod, fæces og spyt-prøver løbende i forsøget. Disse
prøver har ikke været anvendt til Fase III (jf. kommentarer under Fase II).
• Følgende analyser blev gennemført på 40 prøver (hhv. 20 grise uden mavesår og 20 grise med
svært mavesår (score 8-10): Maveindhold: maveindholdskonsistens, faseadskillelse, tørstofindhold,
pH, og koncentration af organiske syrer. Spytprøver: metabolomics. Vævsprøver fra maven:
Ekspressionen af inflammationsmarkører: IL-10, COX-2, TNF-alpha. Fæcesprøver: Prostaglandin
E2 og calprotektin.
• Foreløbige resultater og konklusion: Der er forskel mellem grise med og uden mavesår mht.
maveindholds analyser, f.eks. var koncentrationen af organiske syrer højere og faseadskillelse
lavere i maveindhold fra grise uden mavesår. Spytprøver: Baseret på PLS-DA (’Partial least
squares-Discriminant-analysis’) plots, var det muligt at adskille grisene med og uden mavesår.
Vævsprøver fra maven: ekspression af inflammationsmarkører var højere i grise med mavesår.
Fæcesprøver: Der kunne måles PGE2 i alle fæcesprøver, men der kunne ikke måles calprotektin.
Foreløbige resultater tyder på, at det er muligt at adskille grise med mavesår fra grise uden mavesår
baseret på analyse af prøver taget forud for slagt. Data skal underkastes en grundig statistisk
analyse, og metabolitterne i spytprøverne skal identificeres førend muligheder for in vivo diagnostisk
metode kan beskrives.
Projektets resultater:
•

Bedre sygdomsforståelse

•

Anden videnskabelig præsentation

• Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift
Der er opnået konkrete resultater vedr. effekten af hampeprodukter på forekomsten af mavesår hos svin.
Denne viden vil blive formidlet til primærproducenten. Der er behov for opfølgende undersøgelser, idet
produktet måske kan virke som et alternativ til tildeling af halm til forebyggelse af mavesår. Endvidere er der
tilvejebragt viden om, hvorledes et mavesår opstår, og hvor vanskeligt det er rent eksperimentelt at følge
patogenesens udvikling.
MRSA2. Overføres MRSA CC398 fra svinelandbrug til sygehus?
Tilskudsmodtager: Aalborg Universitetshospital
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse ved kortlægning af MRSA CC398-relateret
sygdom og smitteveje fra svinestalde via personer i kontakt med svin til ansatte og patienter på sygehus.
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Projektets aktiviteter:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Etablering af kontakt med Hjørring Sygehus (ledelse og ansatte), dannelse af følgegruppe og aftaler
om hvordan projektet skulle gennemføres og hvordan resultater skulle formidles.
Møder med landboorganisationer i Nordjylland med henblik på samarbejde med landmænd i
området omkring Hjørring/Nordjylland.
Ansøgning til, og godkendelse fra Videnskabsetisk Komité.
Informationsmøder på Hjørring Sygehus. Derefter gennemførelse af podning og udfyldelse af
spørgeskema blandt 546 ansatte og studerende ud af 1745 mulige over ca. 3 uger.
Opsamling af støv på udvalgte lokaliteter på Hjørring Sygehus med aktive og passive
støvopsamlere. Efterfølgende identifikation af Stafylokokarter i støvprøver; Det Nationale
forskningscenter for Arbejdsmiljø. Analysere for MRSA CC398 i alle podninger på Statens Serum
Institut.
Planlægning og gennemførelse af besøg med udlevering af ca. 60 passive støvopsamlere til
placering i stalde og/eller i hjem hos deltagere i undersøgelsen eller hos deres kontakter.
Indsamling af disse støvopsamlere og ekstraktion af indholdet på Institut for Folkesundhed på
Aarhus Universitet. Undersøgelse af disse for indhold af MRSA CC398 på Statens Serum Institut.
Indhentning af statistiske data om hyppighed af kontakt til landbrug med dyrehold i Brønderslev,
Frederikshavn og Hjørring samt blandt ansatte på Sygehus Vendsyssel, Hjørring.
Præsentation af foreløbige resultater på international konference.
Påbegyndelse af videnskabelig afrapportering af projektet.

Projektets resultater:
•

Anden videnskabelig præsentation

•

Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift

Note 80. Videnopbygning, videndeling og nationalt samarbejde inden for fødevare- og
veterinærområdet
Tilskudsmodtager: Danske Slagtemestre
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at sikre dansk svinekød adgang til alle relevante markeder på baggrund af et højt
fødevaresikkerhedsniveau og en høj veterinær status i et troværdigt og velfungerende dansk kontrolsystem.
Projektets aktiviteter:
Projektet er flerårigt og dækker hele sektoren mht. informationssøgning og videndelingen fra de mindste
slagtehuse til de store eksportvirksomheder, herunder generel koordinering af kontrolkampagner,
implementering af lovgivning samt opdatering af branchekoder i samarbejde med FVST.
Adgang til nye markeder
Faglig forberedelse af virksomheder samt planlægning og gennemførelse af tredjelandsinspektioner fra
Vietnam, Malaysia og Brasilien.
Kontrolkoncept og værktøjer - tredjelandseksport
Branchen som helhed arbejder sammen med FVST om fortsat at udvikle et 3.landskontrolkoncept med brug
af audits til målrettet videndeling mellem myndighederne og sektorens virksomheder.
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Tekniske arbejdsgrupper, følgegrupper, styregrupper og dialogmøder
DSM har deltaget i koordinering af viden og indsatsområder i teknisk arbejdsgruppe (eksport), branchens
følgegruppe til Kødkontrollen, styregruppen for salmonellahandlingsplanen samt ved dialogmøder i
Fødevarestyrelsen om kontrol, sanktionering, nye regler mv.
Fødevarestyrelsens dialogmøder er for alle interessenter og omhandler implementering af allerede vedtaget
lovgivning.
DSM har deltaget i implementeringen af risikobaseret overvågning af restkoncentrationer i slagtesvin.
Salmonellahandlingsplan 5
Projektet omfatter deltagelse i bl.a. styregruppen og den tekniske arbejdsgruppe. I regi af SH5 har DSM i
2015 udarbejdet videovejledningsmateriale om prøveudtagning og slagtehygiejne.
Danmark (EU)
Faglig dialog med Kødkontrollens enhed for slagtehuse om hygiejne, kødkontrol, dyrevelfærd og
dokumentationskrav. Parallelt følges kødkontrollens omkostningsniveau og tilrettelæggelse.
Deltagelse i konference og bidrag til faglig artikel om implementering af visuel kødkontrol på mindre
slagterier (forordningsændring fra 2014).
Lovgivning og procedurer – implementering og formidling
Ny lovgivning er løbende blevet formidlet gennem nyhedsbreve, slagtehusmøder og indarbejdet i
branchekoden.
Ud over offentliggørelse af branchekode og nyhedsbreve på www.danskeslagtermestre.dk ,lægges målrettet
information til primært fritidslandmænd på den forbrugerrettede hjemmeside www.slagtehuse.dk. Et
eksempel er information om fødevarekædeoplysninger og kontrollerede opstaldningsforhold. Hjemmesiden
har også en slagtehusdel, som kræver et log in for at få adgang til blandt andet videovejledningerne (som er
offentlige på youtube og i øvrigt distribueres til interesserede). Formålet med at kræve log in er i videst
mulige omfang kun at nå de relevante brugere.
Videndeling – slagtehuse
13 numre af nyhedsbrevet Slagtehusnyt som udsendt og offentliggjort på Danske Slagtermestres
hjemmeside. Der er afholdt 2 x 3 slagtehusmøder i hhv. Roskilde, Kolding og Støvring.
Projektets resultater:
Ved løbende koordinering, implementering og videndeling, er resultaterne og aktiviteterne i høj grad
sammenfaldende. Der henvises derfor til projektets aktiviteter. Herunder ses eksempler på resultater:
• Planlægning og gennemførelse af tredjelandsinspektioner fra Vietnam, Malaysia og Brasilien med
henblik på markedsadgang.
• Implementeringen af reglerne om risikobaseret overvågning af restkoncentrationer i slagtesvin.
• Anden opdatering af branchekoden ved ændringer i lovgivningen.
• Videndeling ved 3 nyhedsbreve, 6 slagtehusmøder og to hjemmesider
www.danskeslagtermestre.dk og www.slagtehuse.dk
• Videovejledningsmateriale om prøveudtagning og slagtehygiejne i regi af
salmonellahandlingsplanen.
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Deltaget i tekniske arbejdsgrupper, følgegrupper, styregrupper og dialogmøder om implementering.

Note 81. Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning
Tilskudsmodtager: Danske Slagtemestre
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold:
At sikre
• en fortsat driftssikker og præcis udpegning af svinebesætninger og antal prøver til overvågning for
salmonella i primærproduktionen.
• en enkel administration af prøveoplysninger samt lovpligtige krav til fødevarekædeoplysninger om
besætningens salmonellaniveau.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter er tilpasning ved ændringer i Salmonellahandlingsplanen og lovgivningen samt generel
overvågning og support af brugere.
DSM opretter nye brugere, supporterer løbende brugerne og overvåger systemet.
DMRI er ekstern part.
Der er alene anvendt ekstern bistand til opdatering systemets sikkerhed og data.
Der er i 2015 ikke sket ændringer af lovgivningen, som kræver ekstern kodning af programmet.
Der har ikke været større nedbrud eller andre hændelser, der har krævet akut ekstern bistand.
Projektets resultater:
•
•
•
•
•

Implementering af salmonellahandlingsplan 5
Projektet er flerårigt.
Resultatet er, at systemet kører tilfredsstillende og er anerkendt af Fødevarestyrelsen,
svineslagterierne og laboratorierne.
Systemet, der er etableret for fondsmidler, har intet formelt ophæng, men administreres af DSM og
DMRI.
Systemet anvendes ved de svineslagtninger, der ikke sker på DC.

Note 82. Markedsovervågning af smågriseeksporten og blotlæggelse af prisdannelsen
Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at overvåge de økonomiske, politiske, tekniske og sociale forandringer, som kan have
en effekt på de danske eksportmarkeder, specielt Tyskland og Polen som tilsammen aftager mere end 90%
af de eksporterede smågrise. Projektet indeholder både en prisprognose og en prissammenligning for
smågrise, en vurdering af markedsstrukturens udvikling i Europa samt praktiske oplysninger om
markedsadfærd på de vigtigste danske eksportmarkeder. Med denne viden er danske svineproducenter i
stand til at gennemføre en kvalificeret markedsvurdering og at opnå den bedst mulige pris.
Projektets aktiviteter:
• Der er opbygget en database med historiske noteringer for smågrise i Danmark, Tyskland og
Holland.
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Der blev etableret en hjemmeside med smågrisenoteringer og prisprognoser som opdateres
regelmæssigt.
Der er opbygget en prisportal på Internettet hvor faktiske smågrispriser kan sammenlignes.
Der afholdes månedlige telefonkonferencer med en fast gruppe af eksperter fra Tyskland, Holland
og Polen.

Projektets resultater:
• Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen
heraf blandt markedsaktører indenfor EU
•

Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme

• Gennemførelse af markedsanalyse eller lignende
Gennem projektet er der opnået markant større transparens på smågrisemarkedet. Mange
svineproducenter søger oplysning på hjemmesiden og/eller ved at kontakte projektlederen i forbindelse med
at de skal indgå nye kontrakter.
Projektet har ikke været i stand til at dokumentere effekten af det, men det ændres med projektets
seneste tiltag, hvor der er opbygget en prisdatabase med faktiske smågrisepriser fra over 120 forskellige
svineproducenter og over 2.100 transaktioner.

Note 83. Hele haler uden halebid
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at skabe viden, der kan nedbringe antallet af halebid hos frilands- og økogrise,
som ifølge branche- og økoregler ikke må halekuperes.
Projektets aktiviteter:
1. Kortlægning af den reelle forekomst af halesår i både øko- og frilands produktion.
Indsamling og analyse af halebids-data fra flere kilder:
a. Kødkontrolbemærkninger for halebid:
i. Datasæt med kødkontrolbemærkninger er indsamlet fra 131.729 stk. økologiske
slagtesvin og 134.912 stk. konventionelle frilandssvin slagtet i perioden fra 1. januar
2014 til 19. marts 2015 (Milepæl 1.2).
ii. Som halebid er regnet de to kødkontrol-diagnoser: kode 600: lokalt, afgrænset
halebid og kode 601: Halebid/haleinfektion.
iii. Der er gennemført en deskriptiv analyse af data, der for 2014 viser en halebidsforekomst på 3,0 %, fordelt med 2,95 % af de økologiske grise og 3,11 % af
frilandsgrisene med besætningsvariationer på 0-20 %.
iv. Resultater fra analyser af kødkontroldata er præsenteret og diskuteret ved
workshoppen
v. Glade grises helbred”, 24. september 2015.
b. Klinisk undersøgelse af en stikprøve af grise i en række slagtesvinebesætninger, bedømt
ved besøg i besætningerne
i. Undersøgelse er planlagt og registreringsskemaer udarbejdet
ii. Dataindsamling er påbegyndt i december 2015 og fortsættes over vinteren 2015/16
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(Milepæl 1.1)
2. Vurdering af væsentlige risikofaktorer for halebid i udendørs besætninger.
a. Der er udarbejdet udkast til tjekliste vedrørende risikofaktorer for halebid tilpasset
frilandsproduktion, baseret på videnskabelig litteratur og supplerende materiale (Milepæl
2.1)
b. Litteratursøgning vedrørende risikofaktorer for halebid i både indendørs og udendørs
systemer
i. Supplerende materiale og projektprotokoller fra tidligere og igangværende AUforskningsprojekter med tjekliste for vurdering af risiko for halebid i indendørs
besætninger, udviklet ved AU-ANIS, Foulum (i projekterne ”HELEHALER” – GUDP
(2014-2017) og ”Halebid: strategier til afhjælpning - midlertidig afbrydelse og
fejlretning samt forebyggelse” – Produktudviklingsordningen (afsluttet)
c. Registreringsprotokol for indsamling af data vedrørende besætningsspecifikke risikofaktorer
for halebid, både gennem interview med producenterne og beskrivelse af
produktionsforhold er udarbejdet
d. Dataindsamling i besætninger er påbegyndt i december 2015 (Milepæl 2.2) og fortsættes
indtil april 2016
3. Projektstyring og formidling.
a. Afholdelse af kick-off seminar d. 16. marts 2015 (Milepæl 3.1)
b. Afholdelse af følgegruppemøder d. 11. maj og d. 16. nov. 2015
c. Organisering af workshoppen ”Glade grises helbred” i samarbejde med SAF-projektet
”Glade grises helbred – en workshop” ved Merete Studnitz, SEGES Økologi d. 24. sept
2015 med præsentation af foreløbige projekt-resultater baseret på indsamlede kødkontroldata (Milepæl 3.2)
Projektets resultater:
Delresultater for første projekt-år (2015):
Kødkontroldata vedrørende halebid hos økologiske og frilandsgrise for perioden 1. januar 2014 – 19. marts
2015 er analyseret, og resultater er præsenteret ved workshoppen ”Glade grises helbred” afholdt i Randers
24. sept. 2015. Derudover er resultaterne beskrevet i Friland Årsberetning 2014/15.
Dataindsamling vedrørende klinisk undersøgelse af grise ude i besætningerne samt vurdering af
risikofaktorer for halebid er planlagt og dataindsamling er påbegyndt – forventes gennemført med udgangen
af 1. kvartal 2016.

Note 84. Storhytter - forbedring og afprøvning
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Nærværende projekt skal funktionsteste tre ret forskellige nye hytter der alle er bygget til 2 eller flere farende
søer. Projektet skal afklare om introduktion af nye farehytter til flere søer kan rationalisere arbejdsgangen
ved frilandsproduktion så meget, at det kan forbedre det økonomiske udbytte for primærproducenterne.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Forbedring af Udviklingscentret og P.Halds storhytte (Januar 1015 – april 2015).
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Problemer med gennemtræk og lav temperatur i de koldeste måneder i Storhytten er blevet søgt udbedret.
Der er lavet forsøg med overdækning af stierne, så rumfanget af den enkelte sti minskes. Overdækningen
skal desuden bidrage til et reduceret luftskifte i hytten, der på grund af de fire so-indgange, placeret overfor
hinanden på hyttens langsider har givet problemer med træk. Sommer temperaturen er forsøgt optimeret
ved at kalke, med væksthus kalk, som ikke vaskes af og slipper tilstrækkelig med lys gennem, så lysforhold i
hytten ikke forringes. Ventilationsvinduerne i gavlene er udskiftet til en større model så luftskiftet kan øges i
de varmeste perioder. Effekten af de tre tiltag følges ved hjælp af temperaturmålinger i hytten.
Milepæle til arbejdspakke 1:
1.1: Plan for ombygning vedtaget (februar 2015) Gennemført
1.2: Udviklingscentrets storhytte ombygget (april 2015) Gennemført
Arbejdspakke 2: Afprøvning af tre forskellige storhytter (Januar 2015 – december 2016).
Der er monteret videoovervågning i de tre hyttetyper. Det er derved muligt at undersøge søer og pattegrises
adfærd og brug af stierne omkring faring.
Funktionstesten af hytterne er i gang. Den bygger på brugernes erfaring, tidsstudier, og besøgende
teknikeres registreringer.
Der bliver registreret kuldresultater og foretaget temperaturmålinger ved hjælp af dataloggere.
Milepæle til arbejdspakke 2:
2.1: Afprøvningen planlagt (april 2015) Gennemført
2.2: Hytterne leveret og opstillet hos projektværterne (maj 2015) Gennemført
2.3: Videoudstyr monteret (juni 2015) Gennemført
2.4: Afprøvning startet (juli 2015) Igangsat
Arbejdspakke 3: Projektledelse (januar 2015 – december 2016)
Der er gennemført individuelle opstartsmøder for afprøvningsværter og hyttefabrikanter i det ikke var muligt
at få alle deltagere samlet til et fælles kickoff simenar. Artiklen; Hvem tænker på fælleshytter til søer på
friland er bragt i Økologi & Erhverv den 25. november 2015 i forbindelse med økologi kongers. Herudover er
påbegyndt planlægning af workshop og åbent hus i 2016 i samarbejde med GUDP projektet VIPiglets. På
Friland A/S årsmøde er udgivet et katalog over farehytter hvor de 3 fælleshytter blandt andet er beskrevet,
kataloget er offentligt tilgængeligt på Udviklingscenterets hjemmeside.
Milepæle til arbejdspakke 3:
3.1: Kickoff seminar er gennemført som individuelle opstartsmøder(februar 2015) Gennemført
3.2: Første år afrapporteret (januar 2016) Gennemført
Projektets resultater:
Storhytten er blevet udbedret. Der er lavet forsøg med overdækning af stierne så rumfanget af den enkelte
sti minskes. Overdækningen reducerer luftskiftet i hytten, der på grund af de 4 åbninger, placeret overfor
hinanden på hyttens langsider, har givet problemer træk. Sommertemperaturen er optimeret ved at kalke de
lysgennemtrængelige tagplader, og ventilationsvinduerne i gavlene er udskiftet til en større model.
Der er monteret videoovervågning i alle tre hyttetyper og undersøgelse af søer og pattegrises adfærd og
brug af stierne omkring faring er i gang.
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Funktionstesten af hytterne er i gang. (brugernes erfaring, indsamling af kuldresultater, tidsstudier og
teknikeres registreringer).
Udgivelser; artikel; Hvem tænker på fælleshytter til søer på friland, katalog over farehytter hvor de 3
fælleshytter er beskrevet.

Note 85. Sund mor - sundt barn
Tilskudsmodtager: Herlev Hospital
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er, at undersøge hvordan optimal kost med øget proteinindhold og begrænset vægtøgning under
graviditeten kan nedsætte barnets risiko for overvægt og andre livsstilssygdomme.
Projektets aktiviteter:
• Afholdelse af informationsmøder, ca hver 14 dag
• Påbegyndelse af nye hold, ca hver 14 dag
• Afholdelse af diætvejledning, måle og registrere vækst og udvikling af mor og barn
• Afholde kurser i tilberedning af magert svinekød
• Opsamling af biologisk materiale fra mor og de nyfødte
• Afholdelse af 6 månedersundersøgelser
Projektets resultater:
• Projektet er stadig aktivt og der er derfor ikke regnet på forskelle imellem de to gruppers resultater.
• Projektets rekrutteringshastighed er lavere end forventet.
• Gennemsnitlig blandt alle de gravide er vægtøgningen lavere en det der normalt ses i Danmark.
• Gennemsnitlig blandt alle de fødte børn hvis mødre har deltaget i projektet, er fødselsvægten lavere
end normalt.
• Dette er gode resultater, og det bliver spændende at kunne undersøge om der er forskel imellem de
to grupper.

Note 86. Optimeret sygdomsforebyggelse i slagtesvinebesætninger
Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at udvikle og teste systemer til sundhedsstyring, der kan tilpasses og anvendes i alle
større slagtesvinebesætninger, og som gør det muligt at sikre:
1. Tidlig erkendelse af infektiøse luftvejssygdomme
2. Erkendelse af hvilke sygdomme, der er de mest betydende i en given besætning og hos hvor
mange hold, de forekommer (grundlag for økonomisk vurdering) samt løbende tilpasning af
indsatsen mod sygdomme.
3. Udvikling og validering af ny PCR-platform mhp. effektivisering og reduceret pris.
Projektets aktiviteter:
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Projektet er startet i to besætninger i første kvartal 2015, henholdsvis i Thy og i Sønderjylland. Tre hold er
afsluttet i hver besætning. Der bliver således i 2015 indsamlet ca. 50% af materialet som planlagt.
Specifik overvågning: Systematiske undersøgelser af sokke-, spyt- og blodprøver. Laboratorieundersøgelserne udføres løbende, når prøverne ankommer og data oprettes i laboratoriedatabasen.
Uspecifik overvågning: Prøveudtagninger i besætningerne samt registreringer af produktionsparametre,
herunder klinisk sygdom, vandforbrug, foderforbrug og tilvækst er foretaget af VSP/SEGES og i den ene
besætning i samarbejde med KU SUND.
Dataanalyser er foretaget på de første hold og resultater er visualiseret grafisk på 1 A4-side for hvert hold,
så man kan se udviklinger for de forskellige parametre fra indsættelse til afgang af grisene.
Udviklingsprojektet vedrørende PCR-analyser blev startet som et PhD-projekt pr. januar 2015, og det
forløber ligeledes efter planen.
Projektets resultater:
Ca. halvdelen af prøvematerialet er indsamlet. Databehandling har resulteret i udvikling af en prototype til et
koncept for grafisk illustration af ændringer af alle målte parametre over tid fra indsættelse til afgang fra en
staldsektion med slagtesvin. Hermed illustreres forekomst og smittegang for de relevante infektioner samt
ændringer over tid i vandforbrug, foderforbrug og tilvækst.

Note MRSA3. Forekomst af MRSA CC398 i heste og kvæg
Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at undersøge prævalensen af husdyr MRSA i den danske hestepopulation og
blandt danske slagtekalveproducenter, da disse to dyregrupper i udenlandske undersøgelser er fundet
positive for husdyr MRSA ved undersøgelser i staldene. Projektet gennemføres som 2
prævalensundersøgelser.
Projektets aktiviteter:
A. Undersøgelse af forekomsten af MRSA i danske slagtekalvebesætninger;
Der er blevet brugt to forskellige indgange til undersøgelse af slagtekalve:
• (1) undersøgelse af prøver udtaget på slagteri, og (undersøgelse af prøver udtaget i
besætninger). Endelig er der undersøgt næsesvaberprøver fra de personer, som har
udtaget prøverne, og fra en række producenter.
• Der er i alle tilfælde blevet udtaget næsesvaberprøver, og under de første prøvetagninger
også fra lyskeregionen og perineum. Det blev vurderet, at disse ekstra prøver ikke var af
værdi, hvorfor de blev ekskluderet ved senere prøvetagninger.
• Alt i alt er der udtaget og undersøgt 713 dyr og 73 producenter, samlet i alt 830 analyser.
• Prøver fra slagteri
i. Der er blevet udtaget prøver på slagteri ved to lejligheder. Ved første prøvetagning
blev der udtaget prøver fra 52 dyr, og ved anden prøvetagning fra 41 dyr. Alle
prøver var negative for MRSA.
• Prøver fra besætninger
i. Der blev derudover udtaget prøver fra 17 slagtekalvebesætninger, fra mellem 25 og
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55 prøver fra hver besætning, benævnt besætning A – O. Fra nogle besætninger
var tillige medsendt en næsesvaberprøve fra prøvetageren.
ii. Prøverne fra besætning A, C – F, J – O var alle negative for MRSA.
iii. En enkelt prøve fra besætning B var positiv, men dette viste sig at være en prøve
fra prøvetageren. Der var således ikke nogen positive kalve. Isolatet viste sig ved
spa-typnig at være en CC398 t034, hvilket er den almindeligste type hos svin.
iv. I besætning G blev der fundet to prøver positive, en prøve fra prøvetageren og en
prøve fra en 3 måneder gammel kalv. Begge isolater var spa-type t034.
• Gentest af samme kalv ca. 1½ måned senere viste negativt resultat.
i. I en enkelt besætning blev der fundet 3 ud af 25 dyr positive for MRSA. Spa-typen
foreligger ikke på nuværende tidspunkt – den bliver bestemt i løbet af februar 2016.
Gentest nogle uger senere af de samme dyr viste negativt resultat.
• Prøver fra producenter
i. Ud af 73 producenter var 4 positive for MRSA. Spa-typen foreligger endnu ikke.
B. Undersøgelse af forekomsten af MRSA i den danske hestepopulation.
Der er blevet indsamlet 401 næsesvaberprøver fra heste på 74 lokalisationer, herunder stutterier,
rideskoler og private gårde. Prøverne er analyseret for MRSA og følsomme stafylokokker (MSSA)
på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, og bakterier er blevet typet for at bestemme hvorvidt de
hører til husdyrklonen (CC398).
Projektets resultater:
Der er 2 videnskabelige artikler under udarbejdelse, en med resultaterne fra undersøgelsen af slagtekalve,
og en med resultaterne fra heste. Begge artikler forventes indsendt til internationale tidsskrifter i løbet af
februar/marts 2016.
Når artiklerne er indsendt udarbejdes kortere populærvidenskabelige versioner med hovedresultaterne.
For slagtekalvebesætninger konkluderes det, at et mindre antal besætninger (2 ud af 17) blev fundet
positive for MRSA. I disse besætninger var det igen et mindre antal af de undersøgte dyr, der blev testet
positive. Dyr, der var testet positive, blev ved gentestning nogle uger senere fundet negative.
MRSA synes således ikke at udgøre noget større problem hos danske slagtekalve, ligesom infektionen
synes at være transient.
Foreløbige resultater fra opgørelsen af studiet i heste viser, at ca. 4% af raske heste bærer MRSA. Næsten
alle MRSA i heste tilhører CC398, herunder de to undertyper t011 og t034. Ud fra statistisk analyse tyder
det på, at kontakt til andre dyr, antibiotikabehandling, sundhedsstatus, alder, og køn ikke påvirker
forekomsten af MRSA i heste. Der er dog en tendens til, at MRSA er mere udbredt på mindre private gårde
end på rideskoler.
Methicillinfølsomme stafylokokker (MSSA) forekom i ca. 10% af hestene, og tilhørte flere forskellige
genetiske typer. Kun ét af MSSA isolaterne tilhørte CC398 (t034).

Note 87. N-Keeper
Tilskudsmodtager: Poul Aalund
Hovedformål: Forskning og forsøg
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Projektets formål og indhold:
Projektet formål er at beskrive og dokumentere effekten, effektiviteten og økonomien i den nytænkte,
forenklede, ressurce optimerede og effektivisere forsuringsproces af gylle som N-Keeper står for.
Miljømæssigt er effekten, at der anvendes mindre el (Co2 udledning) og svovlsyre til at forsure gyllen.
Endvidere skal det dokumenteres, at der er en lugtreduktion med baggrund i tilsætning af
mælkesyrebakterier og efterfølgende beluftning af gyllen inden tilsætning af svovlsyre.
Endvidere vil det blive undersøgt, om den indbyggede separering af gyllen vil mindske el- og
svovlsyreforbruget.
Projektets aktiviteter:
• Manuelle forsøgskørsler med diverse opsætninger.
• Detailbeskrivelse / tegning og programmering af PLC styring.
• Tegning og planlægning af kommunikation mellem PLC styring og stærkstrømsstyring.
• Opbygning af anlæg.
• Forsøg med separation.
• Udvikling af selvrensende filter.
• Udvikling af ny separator.
Projektets resultater:
•

Nyt produkt

•

Bedre udnyttelse af ressourcer

• Bedre sundhedsmiljø for medarbejder grundet mindre amoniak og klimagas
Samarbejde og vidensdeling med AU v. Maibrit Hjort og Tavs Nyord, SDU v. Professor S.G. Sommer,
Seges v. Kristoffer Jonasen, AgroTech v. Thorkild Quist. Med hjælp fra AgroTech er der endvidere skitseret
et afprøvnings- og et godkendelsesprogram for N-Keeper med ETA Danmark v. Thomas Bruun.
Der er også etableret samarbejde imellem SDU, AgroTech om en GUDP ansøgning i marts måned, 2016 hvor det er planlagt at samkøre forsuret fiberfraktion og Biogas.
Der arbejdes på at etablere samarbejde med kendt forsøgsvært for dette fuldskalaforsøg. I den
sammenhæng er det planlagt at flytte N-Keepers anlæg fra Odensevej 211, 5600 Faaborg til forsøgsværten.
Endvidere er der ved at blive opbygget en nyudviklet Separator til dette formål.

Note 88. Glade grises helbred - en workshop
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Projektets formål og indhold:
Belysning af sundhedstilstanden for økologiske- og frilandsgrise leveret til slagtning samt at udvælge
indsatsområder, som vil sikre at slagtesvin leveret under det røde Ø-mærke og under frilandskonceptet lever
op til det positive omdømme om god dyrevelfærd.
Projektets aktiviteter:
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1. Gennemført work shop med indlæg fra 11 eksperter henvendt til alle interessenter. Under work
shoppen indgik diskussioner i grupper samt en opsamlende plenum diskussion. 24.9.15.(50
deltagere)
2. Indlæg samt essensen af diskussionerne er sammenskrevet i ”Udtalelse om Glade Grises Helbred”.
3. Emnet ”Glade Grises Helbred” blev præsenteret for og behandlet af svineproducenter, rådgivere og
andre interessenter under temadag for Frilands producenter 18.11.15. (65 deltagere)
4. Svineproducenternes ønsker om tiltag til forbedring af Glade Grise helbred indarbejdet i
rådgivningsaftale i samarbejde med Friland.
Projektets resultater:
Projektet har i høj grad opnået formålet at belyse sundhedstilstanden for økologiske og frilandsgrises
helbred leveret til slagtning. Alle interessenter er blevet bekendt med dette overblik og 50 personer har taget
aktivt del i at danne overblikket. Overblikket er formidlet til primærproducenterne under temamøde med 65
deltagere og her taget aktivt og konkret stilling til mulige tiltag og handlinger, hvorefter indsatsområder er
udvalgt og indarbejdet i rådgivningsaftale i samarbejde med Friland.
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