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11 Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion i alt
Teknologisk Institut i alt
Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier i alt
Københavns Universitet i alt
Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt
Danske Svineproducenter i alt
Aarhus Universitet i alt
Herlev Hospital i alt
Danske Slagtermestre i alt
ZBC - Slagteriskolen i alt
Udviklingscenter for Husdyr på Friland i alt
Danmarks Tekniske Universitet i alt
Økologisk Landsforening i alt
V. I alt

Note 1. Agil produktion gennem robotteknologi
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Målet med projektet er at styrke den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved at
automatisere udvalgte dele af slagteriprocesserne samt fokusere på de fremtidige muligheder inden for
slagteriindustrien og dermed understøtte den langsigtede satsning på 24/7 produktion gennem anvendelse
af avanceret robotteknologi. Projektet omfatter udvikling af ny produktionsteknologi til automatisk og mere
effektiv slagtning samt udbening og pakning af grise og griseprodukter på slagterier. Automatiseringen af
delprocesser har til formål:
- at skabe et bedre arbejdsmiljø
- at forbedre sektorens konkurrenceevne
- at øge produktkvaliteten
- at mindske miljøbelastningen
- at forbedre slagtehygiejnen
- at øge produktiviteten på de danske slagterier
- at standardisere produktionsapparatet til nedbringelse af vedligeholdelsesomkostningerne ved at reducere
antallet af reservedele
Projektets aktiviteter:
WP 1 - 3 er afsluttet i 2016 og 2017
Aktiviteter gennemført i 2018
WP4: Robot til løsning og trækning af flommer
DMRI har installeret en robotcelle på en slagtegang hvor forskellige metoder og værktøjer til løsning og
trækning af flommer har været afprøvet. Udviklingsarbejdet førte ikke frem til en metode eller et værktøj som
kunne løsne og trække flommerne med en tilstrækkelig høj succesrate, til at arbejdspakkens følgegruppe
kunne anbefale videre arbejde i projektet.
WP5: Robot til ophængning og nedtagning af delstykker
DMRI har i 2018 gennemført en videreudvikling af den fælles funktionsmaskine til ophængning og
nedtagning af brystflæsk. Hæve og sænkefunktion er blevet ombygget, så den er blevet hurtigere,
fuldautomatisk og fået mere byggehøjde. Til nedtagning så skulle stationen have en feature yderligere, idet
robotten skulle vi hvor den første krog var på juletræet, og så rotorer juletræet 90 gr. efter at brystflæsket var
taget ned med værktøjet og robotten. Både robotkurven til ophængning og nedtagning er blevet optimeret til
den højere hastighed. Funktionsmaskinen er testet og kapaciteten samt stabiliteten er eftervist. Den
indsamlede viden er dokumenteret, og er klar til overlevering til producent. Begge processer har vist, at der
kan indsendes 3 patentansøgninger, hvor af der er indleveret en på ophængning af brystflæsk i 2018.
Note 2. Teknologi til bearbejdning af sidestrømsprodukter
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektet har til formål at udvikle ny produktionsteknologi til automatisk behandling af tarme på danske
svineslagterier og derved bidrage med omkostningsreduktion og kvalitetsforbedring, hvilket samlet set vil
forbedre industriens konkurrenceevne og indtjening. Projektet omfatter udvikling af maskiner, der ved deres
anvendelse vil medføre bedre arbejdsmiljø, mere attraktive arbejdspladser, øget produktkvalitet samt
bæredygtig vækst i forhold til økonomi, klima og miljø.
Projektets aktiviteter:
WP 2:
Optimering af huldetektering, forøgelse af udstyrets kapacitet samt forsøg og demonstration for industrien.
Udstyret blev testet i produktionslokaler, som var at sammenligne med de omgivelser, hvor det endelige
udstyr skal placeres. Efterfølgende er resultaterne blevet fremlagt styregruppen og løsningen er dermed
parat til at blive produktionsmodnet af en maskinbygger, som vælges efter samråd med branchens parter.
WP3:
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Aktiviteten bestod af en analyse og nedbrydning af problemstillingen for at fjerne trævler. Der blev opstillet
flere metodemodeller hvor effekten er dokumenteret ved hjælp af forsøg. Projektet leverede en funktionsklar
metodemodel.
Note 3. Ny teknologi til kød- og kødproduktforarbejdning
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektet har til formål at udvikle ny produktionsteknologi til den danske svinesektor. Gennem en bevidst
anvendelse af nye teknologier, fokusering på værdiskabelse såvel økonomisk som arbejdsmiljømæssigt og
en systematisk anvendelse at innovationsmetodikker skabes automatisering, der understøtter målet om
mere attraktive arbejdspladser, herunder fjernelse af særligt belastende arbejdsfunktioner og øget
konkurrenceevne. Udover udviklingen af ny teknologi arbejdes der i projektet også med selve
implementeringen og udnyttelse af ny teknologi. Det sker i erkendelse af, at gevinsten ikke realiseres uden
en effektiv implementeringsproces, som kan håndtere såvel tekniske som organisatoriske aspekter i
forbindelse med, at ny teknologi skal indgå i en daglig driftssituation.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakken WP5, automatisk pakning af bulk og fastvægt har leveret en funktionsmaskine, som kan
afveje kød automatisk. Maskinen kan også fore en kasse med plastfolie, som forbedrer produktkvaliteten
samt arbejdsmiljøet.
Maskinen hjælper med til at skabe bedre arbejdsmiljø, da operatøren ikke skal stå i belastende
arbejdsstillinger. Test har vist, at maskinen kan fordoble kapaciteten, og derved give sektoren en
konkurrencefordel. Da maskinen som udgangspunkt kan indsættes på alle danske slagterier, giver dette
også en øget produktivitet.
Maskinen mindsker brugen af plast og øger produktkvaliteten, da risikoen for ’poly entrapment’ (plast der
fastfryses) minimeres.
Note 4. IT løsninger i Industri 4.0 rammer
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at udvikle og validere nye IT løsninger og værktøjer, som kan give et teknologisk
løft inden for produktionsplanlægning, produktionsafvikling og servicering af produktionsapparatet.
Projektets aktiviteter:
WP1. Høj kapacitetsudnyttelse i pakkeri (2018-2020)
Udarbejdelse af behovsanalyse og kravspecifikation.
Udarbejdelse af løsningskoncepter for optimering af pakkeplan.
Følgegruppemøde og valg af løsningsforslag, der inkluderer optimeringsværktøjet Aurora.
WP2. Talegenkendelse effektivitet og kvalitet i procesvalg/registreringsarbejde (2018 -2019)
Valg af case: Leverandørregistrering efter Autofom
Udarbejdelse af kravspecifikation med godkendelse af følgegruppe.
Valg af teknisk platform (Vocollect) i samarbejde med følgegruppe.
WP3. Nye funktioner og fleksibilitet i brugerflade
Opdatering indenfor servicering af produktionsapparatet (data registrering) i samarbejde med
Klassificeringskontrollen.
Udarbejdelse af designguide med eksempler på fleksibel og brugervenlig brugergrænseflade.
Udarbejdelse af notat med overvejelser i forbindelse med indførelse af en IOT arkitektur.
Deltagelse i Industri 4.0 seminar.
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Note 5. Teknologier til kosteffektiv farsproduktion
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at udvikle operationelle teknologier til at sikre lave råvareomkostninger, lavt spild
og tilstrækkelig kvalitet ved produktion af farsprodukter.
Projektets aktiviteter:
WP1: Råvaredatabasen
Et indledende møde med de deltagende virksomheder definerede et antal råvarer af konventionel (DK),
økologisk (DK) og udenlands oprindelse. Disse er blevet indkøbt og analyseret for en lang række kemiske
egenskaber. Aktuelt pågår en statistisk databehandling, hvor der sammenlignes med de ca. 15 år gamle
data der ligger i den eksisterende database. Dette vil danne grundlag for beslutninger om hvilke og hvor
mange råvarer der skal analyseres i 2019. Der er lavet et første udkast til en opdateret brugerflade for
råvaredatabasen.
WP2: Prædiktiv model for effekt af farsvarekorrektion
Denne arbejdspakke sigter mod at udvide en eksisterende prædiktiv, matematisk model, der kan forudsige
farsvarers kvalitet, med effekten af ingredienstilsætning. Indledningsvis definerede virksomhedsdeltagerne
soyaprotein, kartoffelprotein og fosfat som de væsentligste ingredienser. Der er gennemført et indledende
forsøg hvor forsøgsmetoder blev afprøvet. Herefter blev der gennemført et screeningsforsøg der i grove træk
viste, hvordan ingredienserne opfører sig i forskellige farser, alene og i kombination. Resultaterne herfra
danner grundlag for et meget stort forsøg der nu pågår. Herigennem skabes der datagrundlag for udvidelse
af den matematiske model.
WP3: Måleløsning til monitorering af farskvalitet
I samarbejde med virksomhedsdeltagere er der udarbejdet en kravspecifikation til online måleudstyr som
skal bruges til at måle på farser tidligt i produktionsprocessen for at forudsige om de besidder fornøden
kvalitet og stabilitet. Herudover blev der udarbejdet en liste over potentielle målemetoder som kan bringes til
at fungere online i en produktionsvirksomhed.
Der er gennemført målinger med hyperspektralt vision NIR udstyr på både råvarer samt færdige farser samt
med ultralyd og reologisk måleudstyr på de færdige farser. Målingerne skal holdes op mod
laboratoriemålinger for protein, fedt, kollagen og vand samt målinger af fedt og geleudskillelse efter endt
produktion og varmebehandling.
Arbejdspakken skal danne grundlag for på et senere tidspunkt at vurdere hvilken måleteknologi der er
velegnet til at hjælpe virksomheder i deres kvalitetsovervågning under farsproduktion.
Råvarer og færdige farser som indgår i forsøget er de samme som er benyttet/fremstillet under WP1 og
WP2. De tre arbejdspakker deler ligeledes laboratorieanalyser.
Note 6. Stop for kastration - måling og kvalitet af hangrisekød
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
- optimere og automatisere den udviklede laboratoriemetode til samtidig måling af skatol og androstenon,
herunder minimere analyseprisen og behovet for servicering, optimere målehastighed og teste det komplette
målesystem under produktionslignende forhold
- optimere håndtering af hangrise på slagtedagen og undersøge betydning for kødkvalitet og udbytter
- udbygge grundlaget for fastsættelse af sorteringsgrænser via validering af modellen for forbrugerespons
- styrke datagrundlaget for værdisætning af hangrise
Projektets aktiviteter:
WP1. Optimering af laboratoriemetode til sortering af hangrise
Laboratoriemetoden er optimeret mht.
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- Homogenisering. Cuvettedesign samt udformning af homogenisator-stave er testet.
- Centrifugering. 6 løsningsforslag til at fjerne fedthinde over organiske fase er afprøvet.
- Standarder. Forslag til procedure for kørsel med spækstandarder er udarbejdet, og i den forbindelse er
mængden af interne standarder optimeret.
Analysesystemet evne til korrekt måling er undersøgt for såvel friske som frosne spækorme.
Metode og opnåede resultater er formidlet.
WP2. Velfærd, kvalitet og udbytte ved stop for kastration
Forsøg er gennemført, hvor forskellige fordelinger af hangrise/ikke-hangrise i folderummene er
sammenlignet mht. hvile-indeks. Dette er et mål for, hvor stor en del af opstaldningsperioden på slagteriet
grisene hviler. Rapportering pågår.
Udbytte ved produktion af Jambon Superieur-skinker samt relevante kødkvalitetsegenskaber er
sammenlignet for han-, so- og galtgrise for at afklare i hvilket omfang, forskelle i råvarekvalitet mellem
hangrise og ikke-hangrise påvirker udbyttet ved produktion af skinker uden fosfater. Det analyseres
endvidere, om udbyttet kan relateres til grisenes adfærd før slagtning. Data er under opgørelse.
Note 7. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
- Fastlægge optimale procesparametre i forhold til kvalitet, udbytter, fødevaresikkerhed og ressourceforbrug
ved lavtemperaturvarmebehandling af forædlede produkter.
- Indhente og perspektivere nye teknologiske muligheder på det procesteknologiske område.
- Afprøve og dokumentere nye teknologiske muligheder, der har relevans ved produktion af forædlede
kødprodukter.
Projektets aktiviteter:
WP1: Procesteknologi i forædlingsindustrien.
Der er skrevet og udgivet tre nyhedsbreve til branchen. Disse ligger desuden tilgængelige på TIs
hjemmeside. Der er publiceret en artikel i Agronomernes og Veterinærenes fagtidsskrifter. Der er foretaget
en af prøvning af innovativt ohmsk kogeudstyr i Italien, med gode resultater.
Der har været 3 x deltagelse i konferencer og messer, her under med konferencebidrag.
WP2: Optimal forædlingsproces ved lavtemperaturvarmebehandling
De optimale temperatur og holdetidskombinationer ved lavtemperaturvarmebehandling for hamburgerryg,
sandwichskinke og pølser, hvilket dækker de relevante kategorier indenfor pålæg er blevet fastlagt. Den
mest optimale kombination er varmebehandling er fastlagt til 68°C med en holdetid på 8,5 minutter. Ved
denne kombination kan opnås et markant bedre og mere ensartet udbytte ved varmebehandling og slicening
af de relevante produkter. Ligeledes opnås en markant bedre og mere ensartet produktkvalitet især ved
hamburgerryg (helmuskelprodukter). Den mikrobiologiske sikkerhed er prædikteret og på niveau med
varmebehandling ved 72°C/2min. Den mikrobiologiske holdbarhed er testet og er helt acceptabel. Tid,
energi-, vand-, og CO2 besparelser er estimeret. Varmebehandling af nitritfrie kødprodukter er testet ved
temperaturer under 60°C. Det var muligt at opnå en lyserød farve af kødprodukterne. Farven var anderledes
end i kødprodukter med nitrit og teksturen var væsentlig anderledes. Resultaterne er publiceret i fagtidsskrift.
Note 8. Svinekød til fjernmarkeder
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at udvikle koncepter for transport af svinekød målrettet det ferske eksportmarked, med
henblik på at styrke den danske kødindustris position på det globale ferskkødsmarked.
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Projektets aktiviteter:
WP1: Just in time-optøning
Det er arbejdspakkens formål at definere krav til styring og pakning af transportenheder, der muliggør
optøning eller temperering af frosne råvarer og detailpakkede produkter.
Kvalitet efter temperering til -4°C af to typer af produkter (en fed og en mager skæring) er undersøgt.
Produkterne er typiske skæringer, som indgår i detailpakning hos modtageren. Tempereringstiden for de to
typer er ikke ens, så derfor er det samtidig undersøgt hvor lang holdbarhedstid efter temperering der kan
gives for de forskellige produkttyper.
Tempereringen blev foretaget i en transportcontainer, hvor det er muligt at justere indblæsningsluftens
temperatur ved hjælp af fjernstyring.
Der er desuden udviklet en forsøgsboks, som kan simulere konditioner i den store container, så det er muligt
at udføre test og forsøg med forskellige bokstyper og temperaturindstillinger, og få sikre data på
energiforbrug ved optimale optønings-/tempereringsprofiler.
WP2: Køletransport til fjernmarkeder i kontrolleret atmosfære
Det er arbejdspakkens formål at støtte op om et større udviklingsarbejde, hvor værktøjet til prædiktion af
holdbarhed og farvestabilitet af ferske udskæringer skal videreudvikles og valideres for at sikre
kødindustriens interesser samt opstille krav til prædiktionens nøjagtighed af fx optimal gassammensætning,
N2, CO2 og O2, i en dynamisk atmosfære. Kravspecifikation til et CA-system er formuleret.
Note 9. Cellebaseret produktion
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
- at udvikle et koncept for cellebaseret produktion
- at levere en robotløsning, som kan erstatte de manuelle arbejdspladser ved opskæringen
- at udvikle kritiske komponenter som fikstur og automatisk værktøjsskifte
- at udvikle konceptet for samarbejde mellem robot og menneske (kollaborative robotsystemer)
- at levere en løsning, som kan gøre båndsave sikre og kollaborative
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakkerne WP1, multifunktionsrobotter, og WP2, fikstur til multifunktionsrobotter har gennemgået de
første skridt mod udviklingen af et cellebaseret koncept. Dette er bl.a. gjort ved at bygge første iteration af en
robotcelle med to robotter, som skal bruges til test og udvikling af en robotløsning, som kan fungere
autonomt. Der er fundet en metode til, hvordan cellen kan indrettes og metodeværktøjer er afprøvet.
Ydermere er der opstillet kravspecifikation, foretaget patentansøgning og udført test med robotterne.
Note 10. Håndtering af fremmedlegemer
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Det er projektets formål at udvikle og teste et system til detektion og fjernelse af fremmedlegemer, specielt
lette fremmedlegemer. Systemet skal især anvendes til råvarer til kødprodukter. Udstyret baseres på
multispektral vision, som kan finde lette og endog meget tynde fremmedlegemer på produktoverfladen, fra
over- og underside, kombineret med god udbredning af produkterne, således at den synlige overflade
maksimeres.
Projektets aktiviteter:
Metodeudvikling
Med udgangspunkt i de tests, der er udført på bl.a. kød i kasser i 2017, er algoritmerne blevet videreudviklet
vha. optagelser med testudstyret. Kombinationen af video fra over- og underside krævede udvikling af en
software-platform, som understøtter dette.
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Udvikling og test af metode for fjernelse af fremmedlegemer er implementeret. Da frekvensen af
fremmedlegemer er lav, er det acceptabelt at produkt transport stoppes, og bruger tilkaldes, når der findes
fremmedlegemer.
Færdigudvikling af vision prototypesystem og test på virksomhed.
Multispektral vision af over- og underside er blevet kombinert i et detektionssystem, der er robust og
hygiejnisk egnet til produktionsmiljøet.
Inden overfladen inspiceres udbredes produkterne ved anvendelse af vibro bånd, således at den synlige
overflade maksimeres. Når produkterne forlader vibrobånd, fragtes de videre af special designet
transportbånd, som via et gab tillader vision fra både over- og underside.
Løsningen er testet i indgangskontrollen hos Tulip i Vejle.
Note 11. Fremtidens slagteri
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
- at identificere overordnede udviklingsmål på strategisk niveau
- at opstille planer for at nå disse mål
- at indsamle baggrundsviden, beskrive og risikovurdere konkrete udviklingsaktiviteter
- i særlig grad at fokusere på generisk pakkeriløsning
- at udvikle robotstyringer, der er intelligente og adaptive dvs. tilpasningsdygtige ift. biologisk variation i
råvaren
Projektets aktiviteter:
WP1 og WP2 afsluttedes i 2016
Aktiviteter i 2018:
WP3: Effektivisering af pakkerier
Fra de erfaringer og den læring, som DMRI har opnået ved at deltage i MADE samarbejdet er der udviklet en
generisk pakkeriplatform, der kan bruges til forskellige opgaver som f.eks. segmentering og håndtering af
kødstykker fra bånd eller fra transportkasser.
Design og udformning af vakuumgribere og vakuumsystem var en væsentlig aktivitet, og der er udviklet
generiske robotbaner således, at det er nemt at omstille mellem forskellige produkter og opgaver.
Behandling og analyse af data fra sensorer f.eks. 3D kameraer og linjescannere var også indeholdt i
arbejdspakken. Formålet med databehandlingen er at segmentere og bestemme position af de emner, der
skal håndteres.
Pakkeriplatformen kan både bruges i pakkeriet på emballerede og ikke-emballerede produkter. Platformen
kan desuden også bruges andre steder i produktionen, hvor produkter skal håndteres/flyttes enkeltvis.
Sideløbende er der udarbejdet en idérapport, der kortlægger mulige effektiviseringsmuligheder i pakkerierne.
WP4: Adaptiv robotstyring
Modellering af stiksalting processen, herunder kamerabaseret evaluering af resultatet.
Udvikling af selvlærende styringer til stiksalting processen.
Udvikling af virtuel robotcelle/digital twin til facilitering af dataindsamling, robotoplæring igennem
demonstration og eksperimentering.
Indsamling af ’ideelle’ data fra CT scanner og realistiske data direkte på produktionslinjen
Variation ved brug af maskinlæring.
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Note 12. Sikre, Nøglehulsmærkede spegepølser af høj kvalitet
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at generere viden om, hvordan nye processer og hjælpestoffer, nitrit og lavt NaClniveau skal kombineres for at kunne producere sikre og velsmagende spegepølser med Nøglehulsmærket.
Projektets aktiviteter:
I 2018 er følgende gennemført:
- Vidensindsamling for vurdering af hvordan nye additiver og ændrede produktionsprocesser kan anvendes
ved produktion af spegepølser med lavt salt og lavt fedt indhold UDEN at kvaliteten kompromiteres (WP1)
- Der er gennemført en serie optimeringsforsøg med fokus på at producere spegepølser, som kan
nøglehulsmærkes, og som har en sensorisk acceptabel kvalitet (WP1)
- Der er udarbejdet en litteraturrapport om antimikrobielle ingredienser og nye metoder til produktion af sikre
spegepølser (WP2)
- Der er gennemført screening af 2 røgaromaer, 3 krydderi-olier, GDL, 3 temperaturer og 2 starterkulturer til
eliminering af patogener i et laboratoriemodelsystem. Den væksthæmmende effekt overfor Listeria
monocytogenes, E. coli, Salmonella og Yersinia enterocolitica er testet under 6 dages fermentering (WP2).
- Der udført tests for dekontaminering af råvarer med 2 bakteriofagpræparater. En mod listeria og en mod
salmonella. I samråd med industrifølgegruppen blev det valgt ikke at gennemføre forsøg med gentagen
optøning og frysning af råvarer (frost som dekontaminering), idet det ikke blev anset som en realistisk
metode til industriel produktion (WP2)
- Vidensindsamling og perspektivering af, om produktion af nøglehulsmærkede spegepølser vil resultere i en
ændret inaktivering af virus og parasitter i forhold til traditionelle spegepølser (WP 3)
Note 13. Vision til kødkontrol på slagterierne
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at udvikle et udstyr til visioninspektion af svineslagtekroppen (ud- og indvendigt).
Det dokumenteres, i hvilket omfang metoderne kan erstatte/supplere den manuelle inspektion eller
alternativt kan foretage en forsortering med efterfølgende manuel inspektion. Udstyret optager billeder af
hele kroppen. Der udvikles først algoritmer til identifikation af forurening, særligt gødningsforurening, og
efterfølgende udvikles algoritmer for øvrige kropsbemærkninger efter prioritering. Kontrol af organsæt er ikke
en del af nærværende projekt.
Projektets aktiviteter:
WP1: Udvikling af visionmodul og algoritmer til gødningsforurening (2013-2018).
Vi har designet, testet, og bygget vores eget multispektrale kamera, med 4 kanaler (Rød Grøn Blå+IR).
En succesfuld test af dette kamera lagde grunden til et skift til funktionsmodel-fasen.
Da det nye kamera er markant billigere blev det besluttet at udvide projektet til at lave en fuldkropsdækkende
funktionsmodel bestående af 4 tårne med i alt 12 multispektrale kameraer.
Vi besluttede også at skifte til nogle kommercielt tilgængelige multispektrale lampepaneler, hvor leveringen
desværre trak ud i flere måneder. Det gjorde at langtidstesten først blev påbegyndt ultimo november.
Langtidstesten er lavet med et enkelt tårn.
Der er arbejdet med forskellige muligheder for hvordan et fuldkropsdækkende udstyr opnås og hvordan det
kan placeres i praksis på slagterierne. Herunder ikke mindst i forhold til hvad det kræver af plads på
slagtelinjen. I forhold til kravspecifikationen har det været en prioritet at få lavet en løsning som fylder
væsentligt mindre end tidligere bud på en fuldkropsdækkende løsning. Her har det nye tårn design med
stationære kameraer været kraftigt medvirkende til en markant reduktion af pladsbehovet på slagtelinjen.
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Til sidst på året har vi arbejdet med at bygge en fuldkropsdækkende løsning. For at spare yderligere plads
på linjen og genere kødkontrollen mindst muligt har vi valgt en løsning som til gengæld kræver nogle ekstra
lamper.
WP2. Udvikling af yderligere algoritmer til fx lungehindear, skader på svær og slagtefejl (2018-20).
Vi har startet på udviklingen af algoritmer til at genkende øvrige bemærkninger. Referencematerialet kommer
i forbindelse med langtidsstesten, hvor vi kobler kødkontrollens bemærkninger med de optagede billeder.
Efter validering af billeder udgør dette billedmateriale referencematerialet som skal bruges til at træne
algoritmerne.
Note 14. Mikrobiologisk baseline for slagtesvin
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at fastlægge, om der er signifikant forskel i mikrofloraen mellem konventionelt
opdrættede svin og økologiske/andre fritgående svin for at kunne håndtere potentielle problemer med
specifikke, slagtehygiejniske tiltag. Fokus vil være på de kendte patogene bakterier samt andre af relevans.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført et litteraturstudium om forekomst af patogener samt mikrobiotasammensætning på
slagtegrise og forskellige kødudskæringer.
Det er fastlagt hvilke analysemetoder, der skal anvendes ved analyse af forskelle i mikrobiota og
patogenforekomst på forskellige slagterier med forskelligt opdrættede grise (økologisk, konventionelt)
Der er udarbejdet en plan for analyse af slagtekroppe
Der er gennemført undersøgelser af mikrobiota og patogenforekomst på 2 slagterier og fra konventionelle og
økologiske grise.
Data er behandlet og relateret til hygiejneregistreringer under slagteprocessen
Brug af de anvendte molekylærbiologiske metoder er perspektiveret.
Note 15. Automatisk produkt-ID med kvalitetstjek
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er, på basis af DMRI’s multispektrale visionplatform, at udvikle en løsning til samtidig
produktgenkendelse og kvalitetsvurdering. Billedanalysen baseres på et neuralt netværk (Deep Learning
teknologi). Slagteriet vil dermed selv kunne tilpasse systemet til nye produkter. Nye produkter skal blot
klassificeres parallelt med en operatør over en tidsperiode. Løsningen ønskes evalueret i forhold til sortering
udført af operatøren ved kassetransporten, og efter en positiv verifikation af udstyrets detektionsevner kan
resultaterne dataintegreres med slagteriets IT-system.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter er opdelt efter DMRI Innovationsmodellen, der inddeler projektforløbet i følgende faser:
Analysefasen
- Analyseret problemstillingen ved besøg på virksomheder samt udpegning af værtsslagteri og medlemmer til
følgegruppen.
- Første udkast til en kravspecifikation beskrevet samt en vurdering af business casen.
Idéfasen
- Opdateret software til visionudstyr, som opstilles på værtsslagteri til dataintegrering og en vurdering af
produktvariationen. Heraf blev første datasæt klar til metodefasen.
- Projektafgrænsning med følgegruppen vurderet mht. omfanget af den løsning, som kan udvikles indenfor
projektforløbet.

29

Metodefasen
- Flere Deep Learning teknologier afprøvet på første billeddatasæt og udviklingen af metoder samt
algoritmer til den automatisk produktgenkendelse iværksættes.
- Derudover udviklet algoritmer til at kvalitetsvurdere produkterne på flere parametre, ved fx
fremmedlegedetektion samt en estimering af kød/fedt forholdet.
- Kravspecifikationen revideret og tilføjet cost/benefit analyse sammen med en overordnet
løsningsbeskrivelse.
Funktionsmodelfasen
- Metoder og algoritmer fra metodefasen udvikles til en softwareløsning, der implementeres i udstyr.
- Kravspecifikation defineret endeligt og en designspecifikation formuleret for løsningen.
- Samtidig udvides datasættet med flere produkter og et større billedmateriale, som algoritmerne testes på.
- En brugertest med involvering af flere operatører blev planlagt og udført.
Prototypefasen
- Softwareløsningen blev modnet til prototype-niveau, hvorefter langtidstesten begyndte on-site på slagteriet.
Denne test samt operatørtesten blev evalueret i forhold til formål og krav.
- Der blev kort undersøgt fremtidige muligheder for indkøring af løsningen hos flere slagterier med relevante
problemstillinger.
- Projektets afsluttet ved afrapportering.
Note 16. Processtyring for konstant holdbarhed
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at afklare, om og hvordan nye molekylærbiologiske redskaber til identifikation af bakteriel DNA
(sekventering, 16S metagenomics) kan give kødindustrien et væsentligt bedre redskab til:
- processtyring for fastholdelse af optimal holdbarhed af forædlede kødprodukter
- reduktion af risiko for reklamationer pga. for kort holdbarhed i forhold til mærkning
Projektets aktiviteter:
I 2018 har aktiviteterne omhandlet:
- Indsamling af miljøprøver og produkter fra to virksomheder fordelt over 4-5 produktionsdage med
ugers/måneders mellemrum.
- Mikrobiologisk, sensorisk og 16S analyse af prøver
- Behandling af forsøgsdata
- Test af hvor længe efter varmebehandling der kan detekteres DNA fra varmeinaktiverede bakterier i en
kødmatrice.
- Påbegyndt udarbejdelse af værktøj til datarapportering og databehandling i forhold til brug af 16S til
proceskontrol
- Præsentation af perspektiverne ved 16S metagenomics i relation til holdbarhed af kødprodukter ved
workshoppen ’Dansk kødproduktion bæredygtig, sikker og i høj kvalitet’. Præsentationens titel: På forkant
med holdbarheden - fremtidens proceskontrol (22. november 2018)
Note 17. Kødkvalitet classic
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
- kortlægge kvalitetsniveauet af dansk grisekød anno 2018
- afdække besætnings- og slagteriforskelle for at identificere årsager til kvalitetsvariation
- optimere køle- og indfrysningsproces i forhold til det aktuelle råvaregrundlag inkl. håndtering på
slagtedagen
- opstille anbefalinger for at sikre et fortsat højt kvalitetsniveau af dansk grisekød.
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Projektets aktiviteter:
WP1 Kvalitetsproblemets omfang (2018)
Inden screeningen kunne gennemføres, blev der udviklet og tilpasset metoder til at fastlægge brystflæskets
kvalitet (graden af slaskethed), ribbensstyrke, konsistens i kam og bedømmelse af PSE-pletter i skinke.
Kvalitetsniveauet af dansk svinekød anno 2018 blev screenet vha. stikprøver fra fire slagterier, og dækker
forskelle i slagteproces, vægt, kød%, køn og årstidsvariation. 248 slagtekroppe fra 48 unikke leverandører
indgik i stikprøven og rapport over screeningsresultaterne for pH, dryptab og farve er udarbejdet. Forskelle i
de enkelte procestrin fra stald til opskæring slagtestederne imellem er analyseret, og de to steder med størst
forskel er udpeget til forsøg i 2019.
Note 18. Sikkerhedsmodel til saltede og tørrede produkter
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at udvikle en prædiktiv model, som kan forudsige vækst af patogene bakterier
under dynamiske forhold mht. saltkoncentration, tid og temperatur. Den prædiktive model skal være valid og
nem at anvende.
Projektets aktiviteter:
2018 har været det sidste af 3 projektår.
Fra 2016 til medio 2018 genereredes data i kødmodelsystemet, som har dannet grundlag for udvikling af den
matematiske model for mikrobiel vækst. Kødmodelsystemet bestod af to kødråvarer med forskellig pH.
Kødet blev tilsat varierende mængder af salt (3-6%, svarende til vandaktiviteter fra 0,8-0,97) og nitrit (0-150
ppm). Kødet blev podet med en cocktail af de seks udvalgte patogene bakterier (op til fem stammer af de
enkelte patogener: S. aureus, L. monocytogenes, B. cereus, C. botulinum, Salmonella og VT E. coli.).
Prøverne blev lagret ved tre konstante lagringstemperaturer (10°, 17° og 25 °C), under enten aerobe eller
anaerobe forhold. Under lagring udtagedes løbende prøver, så vækst- eller henfaldshastighed og nølefase
kunne beregnes. Væksthastigheden bestemtes for konkrete kombinationer af temperatur og vandaktivitet.
De specifikke væksthastigheder medgik til beregning af akkumuleret vækst for de patogene bakterier i
forhold til de enkelte trin i processen.
I 2018 anvendtes det omfattende datasæt til udvikling af en matematisk model, som kan estimere
vækst/henfald af patogener i forhold til en konkret proces, hvor saltkoncentration og temperatur løbende
ændres. Den første version af modellen er valideret i forhold til litteraturværdier. Afslutningsvis
implementeres den endelige model på DMRIPredict (Q1, 2019)
En slutrapport, som beskriver projektets output, vil blive offentliggjort på Teknologisk Instituts hjemmeside.
Note 19. Sidestrømme med høj funktionalitet
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Udvikle en skånsom metode til ekstraktion af proteiner fra sidestrømme, så proteinerne bevarer
funktionaliteten og kan tilsættes fødevarer/måltider, uden at spisekvaliteten af de proteinberigede fødevarer
kompromitteres. Det er desuden målet at identificere, hvilke teknologier der kan anvendes til opskalering af
processen.
Projektets aktiviteter:
Der er udarbejdet guidelines for håndtering af sidestrømme på slagtegangen efter besøg på slagterier, hvor
temperatur og mikrobiologisk status er vurderet. Håndteringen af sidestrømme er i dag tilstrækkelig på de
danske slagterier, til at sidestrømmende kan indgå i en ekstraktionsproces med henblik på at proteinet skal
anvendes i fødevare. For svinelunger er det dog et krav til slagteprocessen at der anvendes hængende
skoldning.
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Der er udført en videns opsamling på ekstraktionsmetoder til ekstraktion af protein fra biologisk materiale. En
række af de relevante metoder er afprøvet på laboratorieskala med henblik på at finde en metode som kan
opskaleres til pilot skala. Basisk ekstraktion ved pH 9 har vist at have størst potentiale for opskalering. På
laboratorie skala er anvendt syrefældning til at oprense det ekstraherede produkt. Dette trin er ikke effektivt
og ved opskalering af processen vil i stedet for fældning anvendes membranfiltrering til opkoncentrering af
det ekstraherede protein.
Funktionaliteten af det oprensede protein fra de forskellige ekstraktionsmetoder er testet i relation til
vandbindingsevne og gelering. Funktionaliteten er ens uafhængigt af ekstraktionsmetode.
Note 20. Nye, mikrobiologiske metoder
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at vurdere perspektiverne ved de nyeste mikrobiologiske analysemetoder i forhold
til kødindustriens behov samt sikre, at relevante resultater og erfaringer samles i den generiske HACCP for
svinekødsindustrien. Projektet vil videreudvikle genotypningsmuligheder ved WGS for relevante bakterielle
patogener samt udvikle og implementere RT-PCR og WGS til kvantificering og typning af udvalgte parasitter
og vira. Ligeledes vil projektet sikre, at 16S og 18S sekventering fremadrettet vil kunne anvendes som en
mere gængs metode.
Projektets aktiviteter:
På Nye mikrobiologiske metoder er der i 2018 gennemført
- Fire nye relevante mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder er udvalgt til afprøvning og
perspektivering:
o Automatisk DNA oprensning
o Generering af DNA-biblioteker til WGS sekventering
o Kvantificering af DNA forud for sekventering
o 18S sekventering til at vurdere sammensætningen af fødevarebårne gær
- Hepatitis E virus (HEV)
o Litteraturstudie om forekomst og koncentration af HEV-RNA i kød og gylle
o Udarbejdelse af protokol og indkøring af kvantitativ real-time RT-PCR til påvisning af hepatitis E virus
(kød, gylle og vand)
- Vidensindsamling og udvikling af protokol til sekventering af virus og parasitter.
- National og international viden og erfaringsudveksling ved:
o NMKL møder om akkrediterede analysemetoder
o Netværksmøde hos EUROLAB om vandbårne patogener og hygiejnisk design i fødevareindustrien
o Kongresser: Food Micro 2018 og Rapid Methods Europe 2018
- DMRIs akkrediterede metoder er vurderet, og der blev gennemført præstationsprøvninger
- Opdatering af Generisk HACCP
- Årsrapport er skrevet
Note 21. Vækst af Yersinia enterocolitica i saltede kødprodukter
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at generere dokumentation for, hvordan vækst af Yersinia enterocolitica
minimeres under produktion og opbevaring af saltede, ikke-varmebehandlede kødprodukter. Dokumentation
gøres tilgængelig i en matematisk model, så dokumentationen kan tilpasses specifikke produkter i forhold til
temperatur, pH og saltindhold. Modellen vil give forædlingsvirksomhederne mulighed for hurtigt at kunne
vurdere sikkerhed og holdbarhed af saltede produkter.
Projektets aktiviteter:
I 2018 har aktiviteterne været centreret omkring generering af data for vækst/henfald af Y. enterocolitica
kødmodelsystemet under varierende forhold af temperatur, pH og saltindhold samt forskellige niveauer af
følgeflora. Det samlede datasæt anvendes til udvikling af en prædiktiv model, som kan estimere risikoen for
vækst af Y. enterocolitica (2019)
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Note 22. Udnyttelse af detaljeret råvareviden
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Et formål er at opnå international accept af en instrumentel referencemetode baseret på CT til kalibrering af
online klassificeringsudstyr. Et andet formål er at udarbejde metoder til at analysere konsekvenser for
målinger på slagteriet, når forudsætningerne ændres i form af ændret slagteproces eller nye
produktionsinitiativer i primærproduktionen.
Projektets aktiviteter:
WP2. CT-reference til kalibrering af klassificeringsudstyr (2015-2018)
Der er udarbejdet en designspecifikation af kalibreringsmetoden.
En løsningsmodel til primær referencemetode er udarbejdet.
Algoritme til vurdering af sværens volumen er udarbejdet.
Software til dataregistrering, billedanalyse og datakvalitetssikring er opdateret.
Manualer til dokumentation af software er udarbejdet.
Projektet er præsenteret på ICOMST-konferencen.
WP4. Metoder til validering af måledata (2016-2018)
Plan for udvælgelse af repræsentativ stikprøve af grise-midterstykker er udarbejdet
En guideline omhandlende principper og forslag til repræsentative stikprøveplaner er udarbejdet.
Note 23. Holdbarhed og sikkerhed af semiforædlet svinekød
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
At dokumentere metoder til effektivt at øge holdbarheden af semiforædlede svinekødsprodukter samt at øge
fødevaresikkerheden ved lagring ved 5°C.
Projektets aktiviteter:
Projektet skal tilvejebringe viden og dokumentation, der kan sikre lang holdbarhed af kølelagret,
semiforædlet svinekød. De gængse distributionsveje for semiforædlede produkter er designet til at
opretholde en 5°C kølekæde i Danmark og op til 8°C på de omkringliggende internationale markeder. Det er
derfor vanskeligt at imødekomme de 3°C, der skal til for at fjerne risikoen for vækst af Clostridium botulinum
under lagring. Derfor skal der udvikles en dekontamineringsmetode til effektivt at fjerne psykrotrofe
mikroorganismer på overfladen af fersk svinekød inden lavtemperaturtilberedning.
Aktivitet 1. Effekt af overfladebehandling med termisk chok. (2018)
Ved termisk chok fx med højfrekvente mikrobølger, damp eller varmt vand skabes en kraftig varme i kort tid
på overfladen af kødet. Derved kan mikroorganismer fjernes, uden at kødkvaliteten eller udbytter
kompromitteres væsentligt. Med udgangspunkt i litteraturen samt tidligere erfaringer udvælges de mest
interessante teknologier i samarbejde med branchen. Der vil blive gennemført challengetest, der skal
dokumentere drabseffekten og svind ved forbehandling med 1-2 metoder med termisk chok. På baggrund af
data beregnes D-værdier på de udvalgte varmeresistente psykrotrofe mikroorganismer, der bl.a. inkluderer
C. botulinum sporer. Med denne viden vil det være muligt at rådgive branchen omkring, hvilke metoder der
er bedst egnede til termisk chokbehandling af svinekød, samt hvilken værdi det giver i relation til øget
fødevaresikkerhed.
Note 24. Varmedrab af Listeria i heterogene produkter
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at udvikle et værktøj, som kan estimere den nødvendige varmebehandling i
forhold til de forskelle i vandaktivitet, salt og fedt, der ofte ses i heterogene kødprodukter som fx rullepølse.
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Dette giver virksomhederne mulighed for at optimere produktion af varmebehandlede kødprodukter, så der
undgås underkogning af produkter i forhold til det geometriske centrum.
Projektets aktiviteter:
2018 har været det afsluttende år dette 3-årige projekt. Aktiviteterne i 2018 har derfor været fokuseret på
afslutning af projektet:
- Gennemføre de sidste forsøg i forsøgsrækken med bestemmelse af D-værdier for L. monocytogenes i
kødmodelsystemet. Konkret er D-værdier for L. monocytogenes målt ved 58 og 60 °C centrumtemperatur
under opvarmning i kødmodelsystemet med forskellige kombinationer af antal fedtlag, tykkelse af fedtlag og
vandaktivitet.
- Beregning af varmeinaktivering af L. monocytogenes i produkter med varierende vandaktivitet (saltindhold)
- Udvikling af beregningsværktøj
- Afrapportering
Note 25. Cellebaseret produktion - ACMP korresponderende projekt
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
- at udvikle et koncept for cellebaseret produktion
- at levere en robotløsning, som kan erstatte de manuelle arbejdspladser ved opskæringen
- at udvikle kritiske komponenter som fikstur og automatisk værktøjsskifte
- at udvikle konceptet for samarbejde mellem robot og menneske (kollaborative robotsystemer)
Projektets aktiviteter:
Projektet har undersøgt opbygning af sensorkombination til bestemmelse af råvarepotentiale. Der er fundet
en metode til formidling af fedtfrakker og en metode til detektion og korrektion af kvalitetsafvigelser.
Note 26. Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at reducere svinekødsindustriens vandforbrug samt omkostninger til indvinding af
vand og afledning af spildevand.
Projektets aktiviteter:
Gennemført 3 stk. 5-dagestest i pilotskala af membranfiltrering af brine.
Gennemført indkøringsfase af pilotanlæg til behandling af vand fra piskelinje med O3 og UV til efterfølgende
genanvendelse i hårstøder, i stedet for brug af drikkevand.
Gennemført 3 måledage med behandling af vand fra piskelinje, med målinger af kemisk og mikrobiologisk
belastning.
Opstart af projekt omkring anvendelse af andet end drikkevand i køletårne i forædlingsindustrien.
Opstart af projekt omkring genanvendelse af vand fra autoklaver ifm. Konservesproduktion.
Note 27. Dokumentationskrav til fødevarekvalitet, kemi og sensorik
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at hjemtage viden inden for fødevareanalyser og dokumentation af fødevarekvalitet samt
vurdere relevansen i forhold til kødindustrien. Afprøvning af målemetoder af særlig interesse skal sikre
adgang til opdaterede analysemetoder og valide analyseresultater.
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Projektets aktiviteter:
Kvalitetsdokumentation
- Opdatering af viden vedrørende kvalitetsdokumentation af fødevarer
- Dokumentation af fødevarekvalitet ved deltagelse i ringtest
Metodeafprøvning
- Videreudvikling af multimetode (LC-MS/MS) til analyse af allergifremkaldende ingredienser
- Muligheder for implementering af isotopmærkede peptid-analoger til kvantificering af proteiner
Formidling og udveksling af viden vedrørende kvalitetsdokumentation
- Deltagelse i nationale og internationale netværksgrupper og konferencer samt uformel kontakt til forskere,
akkrediteringsorganer og myndigheder.
Note 28. Desinfektion af svært tilgængelige områder
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at samle og bidrage med konkret, målrettet viden og vejledning om alternative løsninger
til skumbaserede desinfektionsmetoder. Ud fra alternativer på markedet i dag vælges en række produkter
eller metoder, der afprøves. Fokus i projektet er at undersøge, vurdere og præsentere de mest interessante
muligheder. Produkter eller metoder skal være godkendte til brug i den danske fødevareindustri og skal
være relevante for de danske slagterier eller i kødforædlingsbranchen.
Projektets aktiviteter:
I samarbejde har projektgruppen, følgegruppen og samarbejdsvirksomhederne valgt specifikke
fokusområder, der skal repræsentere lokaledesinfektion og udstyrsdesinfektion. En baselineundersøgelse af
de udvalgte områder er udført hos 3 af de deltagende virksomhederne. I hvert område er forureningsgraden i
fokusområdet vurderet efter produktion/før rengøring samt efter rengøring/før produktionens opstart.
Derudover er bakteriologiske prøver udtaget i fokusområderne. Ud fra dette beregnedes den bakteriologiske
belastning i de svært tilgængelige områder. Behovet for en eventuel alternativ rengøring og
desinfektionsmetode evalueredes, og kriterier for denne alternative rengørings- og desinfektionsmetode blev
drøftet med de relevante medarbejdere.
En oversigtsrapport om relevante, alternative og innovative metoder og viden i forhold til nye, utraditionelle
desinfektionsmetoder er udarbejdet.
Note 29. Røg for bedre sikkerhed af kødprodukter
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at dokumentere, om forskellige typer af røg og røgekstrakter bidrager til at
forbedre fødevaresikkerheden og kvaliteten af varmebehandlede kødprodukter og spegepølser samt
fastlægge, om røg og røgekstrakter helt eller delvist kan erstatte brugen af de traditionelle
konserveringsmidler som salt, nitrit og organiske syrer.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført og afrapporteret:
- Undersøgelse af den antimikrobielle effekt af forskellige røgintensiteter (baseret på røgtid) på L.
monocytogenes samt fordærvelsesbakterier på overfladen af røgede middagspølser pakket i MAP og
vakuum.
- En undersøgelse af i hvilken udstrækning traditionel røg og atomizer-røg kan hæmme vækst af
fordærvelsesbakterier på overfladen af MA-pakkede pølser ved 5°C
- En undersøgelse om i hvilken udstrækning forskellige slags flydende røg kan hæmme vækst af forskellige
fordærvelsesbakterier i MA-pakket slicet kødpølse.
- Undersøgelse af flydende røgs (atomizer teknologi) antimikrobielle effekt mod skimmel på overfladen af
traditionelle spegepølser
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Der er udarbejdet en guideline/slutrapport som opsummerer i hvilken udstrækning traditionel røgning og brug
af flydende røg kan inaktivere og/eller hæmme væksten af patogener og fordærvelsesbakterier. Guidelinen
er baseret på data fra dette projekt og tidligere SAF-finansierede projekter om røg.
Projektets resultater er præsenteret på workshoppen: ’Dansk kødproduktion bæredygtig, sikker og i høj
kvalitet’. Præsentationens titel: Røgning som konservering (22. november 2018)
Artikel om røgning i forhold til holdbarhed og fødevaresikkerhed er under udarbejdelse (Q1 2019). Forventes
publiceret i Fødevaremagasinet og/eller PlusProces.
Note 30. Nye online-metoder indenfor måleteknik -leakers
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Foruden deltagelse i internationale fora for måleteknik og -systemer gennemføres afprøvninger og
tilpasninger af nyudviklede måleteknologier til anvendelser i kødindustrien. Projektet fokuserer på tre
hovedområder: sensorteknologi, målemetoder og systemer til kvalitets-/proceskontrol af fødevarer. Der
udvælges lovende online måleteknologier, og muligheden for at anvende dem i kødindustrien afsøges,
herunder etableres en laboratorieopstilling til midt-infrarøde målinger, og teknologiens potentiale til vurdering
af svejsekvalitet med henblik på at finde leakers afklares.
Projektets aktiviteter:
Vi har i dette projekt testet forskellige måleteknologier på forskellige anvendelser, herunder detektion af
leakers.
Specifikt har vi haft fokus på en ny industrielt kompatibel målemetode med midt-infrarødt lys. Indtil nu har
online målesystemer arbejdet med elektromagnetisk stråling fra røntgen, over UV, synligt lys, og
nærinfrarødt lys. Tidligere målesystemer til midtinfrarødt lys har krævet kraftig køling eller absolut
vibrationsfrie omgivelser, hvilket i praksis har gjort det uegnet til online målinger. Nu har en ny dansk
virksomhed (NLIR Aps) udviklet en ny metode til midtinfrarøde målinger med meget høj følsomhed,
forholdsvis lav pris, som fungerer uden køling og tolererer vibrationer. I projektet har vi testet forskellige
applikationer af denne teknologi i samarbejde med NLIR Aps.
Desuden har vi testet forskellige teknologiers anvendelighed til online at kunne afsløre ’leakers’ dvs. utætte
eller næsten utætte plastforseglinger. Herunder metoden nævnt ovenfor. Vi har tillige undersøgt, hvad der
findes af eksisterende muligheder for løsninger i litteraturen og på markedet. Vi har også testet en ny type
kameraer som måler polarisationen af lys, som er kommet på markedet i 2018. De har vist sig anvendelige til
at undersøge leakers. I processen med at undersøge muligheder er der også fundet anden metode til at
detektere leakers, som også har vist lovende takter.
Note 31. Transport af søer til slagtning
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at
- undersøge betydning af transporttid samt pauser og tildeling af vand under kørslen for velfærd af
slagtesøer under transport
- undersøge betydning af gruppestørrelse og sammenblanding for velfærd af slagtesøer under transport
- fastlægge krav til transportmateriel, herunder af- og pålæsningsforhold, som sikrer skånsom drivning af
dyrene og hensigtsmæssige forhold under transport
- opstille krav til klimaregulering under transport omfattende såvel kørsel som pauser
- anvise retningslinjer for transport af slagtesøer
Projektets aktiviteter:
WP1. Nuværende praksis for sotransport.
Der er gennemført en online spørgeskemaundersøgelse blandt leverandører af søer til Skærbæk slagteri.
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Besvarelserne er analyseret og rapporteret.
Der er gennemført en interviewundersøgelse blandt chauffører, der kører søer til Skærbæk slagteri.
Besvarelserne er under analyse.
WP2. Transportforsøg 1
Der er udarbejdet en klinisk protokol for vurdering af slagtesøer. Denne skal anvendes i hovedforsøget.
Der er lavet en protokol for klimastyring, der beskriver opsætning af klimaloggere til hovedforsøget.
Der er gennemført et pilotforsøg, der skal danne grundlag for den endelige forsøgsprotokol til hovedforsøget.
Endvidere er dødelighedsdata for 2017 for slagtesvin og søer under transport til slagteri og opstaldning på
slagteriet opsamlet og rapporteret til slagterierne.
Note 32. Målrettet industriel rengøringskemi
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at reducere det totale ressourceforbrug forbundet med rengøring gennem optimeret brug
af eksisterende og nye rengørings- og desinfektionsmidler og -metoder. Fx undersøges, om mere målrettet
anvendelse af rengøringskemi i forhold til smudstyper kan reducere forskyl, pH eller kemikalieforbruget og
således reducere belastningen for både miljø og udstyr. Der vil være mindre spildevandsudledning,
skyllevand med mindre kemi og mindre kemirelateret slitage af udstyret. Mindre slitage af udstyr giver i sig
selv længere levetid for udstyret, mindre vedligehold og bedre forhold for optimal produktionshygiejne.
Projektets aktiviteter:
Vidensindsamling og litteraturstudie er udført, baseret på tidligere arbejde og nyere forskning inden for
sammenhængen mellem rengøringskemi, smudstyper, mikrobiologi og overflader.
Der er udarbejdet en rapport omhandlende brug af rengøring med neutral pH, enzymrengøring og
rengøringsprogram, hvor der ikke bruges desinfektion hver dag. Rapporten omfatter hypoteserne og teorien
bag de metoder, der skal afprøves samt risikovurderinger, teori og baggrund. De mest relevante
kommercielle produkter til nærmere afprøvning er udvalgt baseret på indsamlet viden samt erfaringer og
input fra følgegruppe, interessenter og evt. konferencer/seminarer.
På baggrund af den indsamlede viden har der været muligt at specificere formen på det endelige
hjælpeværktøj.
En testopstilling til afprøvning af alternative rengøringsprogrammer, inkl. rengøringskemi, under
standardiserede forhold er udviklet og konstrueret. Metoden er egnet til forskellige former for rengøring,
forskellige typer kemi, forskellige smudstyper og med mulighed for at variere den overflade, der skal
rengøres.
Note 33. Nye kombinationer med kød- og planteprotein
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at udvikle generiske retningslinjer for produktion af produkter bestående af kød- og
planteprotein gennem forståelse og optimering af smag, struktur, ernæringskvalitet, holdbarhed og sikkerhed
under hensyntagen til den miljømæssige belastning.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført to fokusgrupper med deltagere, der ønsker at skære ned for kødforbruget uden at stoppe
med at spise kød. Alle deltagere havde børn eller børnebørn. Resultaterne viste, at sundhed var det
væsentligste argument for ønsket om reduceret kødindtag, når det blev talt om indkøb, mens bæredygtighed
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kom ind som et væsentligt argument, når kødforbrug blev diskuteret mere overordnet.
I projektet har suppeboller og wienerpølser været modelprodukter, i hvilke kødproteinet blev udskiftet med
op til 50% ærte-, kartoffel- eller ærte-kartoffelprotein.
Der er sammenlignet betydningen af tilsætning af proteinisolater henholdsvis tekstureret protein. Dette viste,
at tekstureret planteprotein medførte en bedre tekstur end proteinisolatet. Endvidere er det vist, at en
partikelstørrelse af det teksturerede protein under 2,5 mm giver en bedre sensorisk kvalitet end
partikelstørrelser over 2,5 mm.
I suppeboller kunne 10% af kødproteinet erstattes med planteprotein uden væsentlige sensoriske ændringer.
Ved tilsætning af mere planteprotein medførte især kartoffelprotein en jordagtig smag, men også ærteprotein
medførte en bismag, ved høje koncentrationer.
I nøglehulsmærkede wienerpølser blev op til 50% af kødproteinet erstattet med enten tekstureret ærteprotein
eller tekstureret ærte-kartoffelprotein. Ved 10% erstatning var der ingen forskel i forhold til en kontrol uden
planteprotein. Ved 30% var der mindre forskelle i tekstur, især ved ærte-kartoffelprotein idet pølserne var
mindre faste. Ved 50% erstatning var der væsentlige forskelle. En forbrugerundersøgelse af pølserne med
30% planteprotein viste, at forbrugerne - uanset proteinkilde - foretrak pølserne tilsat tekstureret
planteprotein. LF-NMR analyser viste, at vandpopulationerne i wienerpølserne ændres markant ved
tilsætning af tekstureret planteprotein op til 50%, idet mængden af løst bundet vand øges, hvilket kan være
medvirkende til den svagt øgede saftighed i disse pølser.
Der er udarbejdet et notat omkring metoder til vurdering af bæredygtighed af kødprodukter tilsat tekstureret
planteprotein.
Endvidere er den sundhedsmæssige effekt af udskiftning af kødprotein med planteprotein vurderet teoretisk
med udgangspunkt i aminosyresammensætning.
Afsluttende er der udarbejdet et katalog med generiske anvisninger omkring produktion af sunde
kødprodukter med tekstureret planteprotein.
Note 34. Udvikling af modular dark field-detektor
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
I det ansøgte projekt udvikles et robust dark field detektormodul til indbygning i kommercielt røntgenudstyr.
Centrale delmål i projektet er:
- Udvikling af produktionsteknologi til røntgenelementerne
- Udvikling af et modulært design af detektoren, så det kan tilpasses produktionslinjernes bredder
- Software til billedrekonstruktion og -analyse
- Test og verifikation af modulet i et prototyperøntgenudstyr
Projektets aktiviteter:
Den tidskrævende optimering af opstillingen er tilendebragt. De foreløbige resultater viser en tydelig
forbedring af den nødvendige kontrast i interferensmønstre i forhold til tidligere forsøg i NEXIM projektet. Der
er lavet de første indledende målinger på træ som fremmedlegeme. Resultaterne viser at fiberretningen i
træstykket påvirker detektionsmulighederne. En tilsvarende reduktion er observeret ved bomuldsfibre, når de
skal detekteres i vand. Der er fremstillet et kølet røntgenkamera for at reducere baggrundsstøjen i billederne.
Der er gennemført målinger med et bevæget objekt og der er lavet en optimeret rekonstruktion til
applikationen. Rekonstruktionen er størrelsesordner hurtigere end de konventionelt benyttede
laboratoriemetoder.
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Note 35. Hygiejniske produktionsforhold
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at finde nye løsninger til forbedring af produktionshygiejnen i kødindustrien.
Projektets aktiviteter:
Der har været få aktiviteter i projektet i 2018:
- Færdiggørelse af screening for frekvens og niveau af Salmonella på udvalgte grise
- Færdiggørelse af forsøg med dekontaminering med mælkesyre
- Anvende spraykabine til test af dekontaminering med bakteriofager (delvis egenfinansieret)
Note 36. Uddannelse og forskning på kødområdet
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut
Hovedformål: Uddannelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige
konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål:
Projektets formål er at sikre et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater og at fremme
kødforskningen i Danmark. Dette sker bl.a. via undervisning af kødpraktikanter, medfinansiering af ph.d.stipendium og aktiv medvirken i nationale og internationale netværk. Målene for 2018 er at:
- udarbejde nyt introduktionsforløb for kødpraktikanter, og at seks studerende vælger kødpraktikken
- medfinansiere et ph.d.-stipendium
- skitsere talentudviklingsforløb, der kan understøtte kødsektorens kompetencebehov
Projektets aktiviteter:
Projektets primære aktiviteter har været:
- Udvikling og afholdelse af et nyt introkursus for kødpraktikanter med fokus på værdikæden fra slagtning til
forbruger
- Dialog med DTU og AU om studerende til kødpraktikken
- Medvirken i Muscle Based Food Network (afholdelse af åben temadag og interne møder i netværket)
- Talentudvikling og tiltrækning af fremtidige medarbejdere til kødindustrien
- Medfinansiering af ph.d.-studerende (to projekter)
Note 37. Optimering af klima, lugt og ammoniak
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at gennemføre udviklings- og afprøvningsopgaver, der reducerer lugt- og ammoniakudledningen
fra svinestalde samt fokuserer på alle de forhold, der påvirker klimaet i grisenes nærmiljø samt muligheder
for at reducere energiforbruget.
Projektets aktiviteter:
Optimering af luftrensere i forhold til gulvudsugning:
Både biologiske og kemiske luftrensere optimeres og testes i kombination med punktudsugning i relation til
lugt- og ammoniakreduktion samt energiudgifter. BioFlex luftrenseren fra SKOV A/S er testet, og der er
igangsat test af IUS luftrenseren fra INNO+.
Punktudsugning 2.0:
Målingerne i slagtesvinestalde med 10 % punktudsugning viser, at det er muligt at samle hovedparten af
ammoniak- og lugtemissionen i den del af luften, som suges ud via gulvet. Der er behov for at undersøge
effekten af punktudsugning ved højere niveauer end 10 %, og i andre staldtyper end klassiske
slagtesvinestalde, da det ofte efterspørges ved etablering af nye staldanlæg. Der er gennemført test af et nyt
staldkoncept med punktudsugning op til 16 % samt naturlig ventilation kombineret med en luftrenser.
Optimeret ventilation, luftkvalitet:
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Formålet er at nytænke og afprøve ventilationsprincipper til svinestalde, som kan forbedre de termiske
forhold i grisens opholdszone og sikre høje produktionsresultater i både varme og kolde perioder af året. Der
er afsluttet en test af Agrifarms nye staldkoncept med hybridventilation, som er en optimeret naturlig
ventilation med styrede luftåbninger og udsugning af 16 % ventilationskapaciteten gennem spalter i gulvet
med efterfølgende rensning i en to-trins kemisk luftrenser.
Klima, ventilation og energi:
Projektets formål er at reducere miljøbelastningen fra svinestalde samtidig med, at nærmiljøet hos dyrene
optimeres. Der er igangsat afprøvning af 15 og 20 % punktudsugningsniveauer i slagtesvinestalde, hvor
staldanlægget er forberedt til denne undersøgelse. Markedet for varmevekslere i relation til svinestalde er
undersøgt og screeninger er foretaget.
Reduktion af ammoniak:
Formålet er at udvikle og afprøve nye miljøteknologier og produkter, der potentielt kan reducere
ammoniakemissionen fra svinestalde. Der er foretaget målinger i forbindelse med afprøvning af den
biologiske luftrenser fra RIMU. Pilotstudie af gyllekøling med flydende plastic kølelameller (hollandske
køleelementer), som køler i gyllens overflade, er igangsat for at dokumentere reduktionen af ammoniak.
Udvikling af gyllesystemer til hurtig udslusning:
Formålet er at udvikle og implementere vedligeholdelsesfrie gødningskanaler, der sikrer lav emission af lugt,
ammoniak og metan fra staldanlæg, øger de miljømæssige effekter af eksisterende
gyllebehandlingsteknologier, og mindsker arbejdsforbruget i forbindelse med gødningshåndteringen i form af
automatiseret hyppig udslusning/tømning af kanalerne. Der er afsluttet en test af to prototyper i
klimakamrene på Forsøgsstation Grønhøj, hvor der i gyllekummerne er opsat omvendt V’er i plast for at
begrænse gyllekummens gylleoverflade. Endvidere er testet hollandske Balance Balls, som umiddelbart kan
implementeres i eksisterende stalde.
Optimering af gyllebehandling:
Formålet er, at der udvikles bedre og mere intelligente gyllebehandlingssystemer, således at der ved
gylleforsuring i kombination med separation kan opnås høj miljøeffekt på både ammoniak og lugt fra stald og
behandlingsanlæg. Der er foretaget målinger af gylleforsuring kombineret med separation med en
skruepresse. Der er foretaget en pilottest med biologisk forsuring af gylle, hvor målet er at holde
svovlindholdet i gyllen på et niveau, så gyllen ikke hæmmer biogasproduktionen. Ved at tilsætte et produkt
med letomsættelig kulhydrat kan gyllen forsures ned via egen-fermentering med mælkesyrebakterier.
Lugt- og ammoniakreducerende miljøteknologier til sostalde:
Projektets formål er at udvikle og dokumentere virkningsgraden af ammoniak- og lugtreducerende
miljøteknologier til sostalde. Der er foretaget målinger i forbindelse med afprøvning af gyllebakker i
kassestier indrettet med fuldspaltegulv, hvor gyllebakkernes effekt på ammoniak og lugt dokumenteres.
Der er ligeledes taget målinger i forbindelse med afprøvning af hyppig gylleudslusning. Målet er at
dokumentere effekten af hyppig gylleudslusning på lugtemissionen i en farestald med delvist fast gulv.
lavere effektivitet end forventet. Der er endvidere foretaget målinger ved 20 % punktudsugning i en farestald
med fuldspaltegulv.
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.
Energiovervågningssystem:
Formålet er at udvikle et effektivt overvågningssystem, der kan dokumentere energiforbruget på bedriften på
et detaljeret niveau. Der udvikles løbende forskellige løsninger, som kan bidrage til at reducere
energiforbruget. Tiltag med størst potentiale vil blive afprøvet for at dokumentere energiforbruget indvirkning
på produktiviteten i staldene. Der er igangsat en undersøgelse af, hvad energiforbruget er til forskellige
delelementer i en svineproduktion, da det kun findes i sporadisk form og af ældre dato.
Nye normtal for løbe- og drægtighedsstalde:
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Der er foretaget målinger af ammoniakemissionen fra tre drægtighedsstalde med én ædeboks pr. so og fra
en stald med ESF, en stald med tørfodring på gulv og en stald med vådfodring i langkrybbe med henblik på
fastlæggelse af nye normtal for løbe- og drægtighedsstalde.
Varmetilsætning og foderforbrug hos slagtesvin:
I projektet er der foretaget målinger i ens indrettede sektioner hhv. med og uden varmetilsætning mod
hinanden. Forsøgs- og kontrolsektionerne blev rengjort og udtørret efter samme strategi. Formålet var at
undersøge om varmetilsætning i slagtesvinestalde kan reducere foderforbruget, og udgiften til rumvarme kan
hentes via et lavere foderforbrug.
Note 38. Staldsystemer og stier
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Rammevilkår og forringet konkurrencekraft har gjort det vanskeligere for svineproducenterne at etablere nye
stalde. Formålet er derfor at tilvejebringe løsninger, der sikrer produktionssikkerhed og -økonomi samtidig
med, at produktionssystemerne er tilpasset langsigtede mål om ukuperede haler, øget berigelse og løsdrift i
farestalden.
Projektets aktiviteter:
Løse søer i farestalden:
Der er gennemført international workshop (Loose Lactating Sows 2018 (LLS18)) med 35-40
stakeholders/forskere fra 11 lande. Ved workshoppen blev der dels peget på anbefalinger og dels på
videnshuller. Der har efterfølgende været gennemført workshop med leverandører af inventar til danske
svineproducenter mhp. at informere om og indarbejde viden og ideer fra LLS18 i danske produkter.
Der er gennemført et mindre litteraturstudie ift. pattegrises varmebehov.
Der har været deltagelse ved møder afholdt i gruppen af farestaldspassere Løse søer i farestalden - og
dialog med Welfare Pigs (forening af besætninger med løse søer i farestalden).
Ny slagtesvinesti:
Der er foretaget hygiejnetests og registreringer af svineri og gødeadfærd i de forskellige stityper.
Støbejernsgulve er i nogle stier blevet udskiftet med plastgulve med henblik på at undersøge hygiejne og
funktion af dette gulv.
Detaljer i farestien:
Data fra ti besætninger med farestier til løsgående søer er indsamlet og analyseret i relation til skader på
søer og pattegrise. Der har været afholdt møder med relevante gulvfabrikanter i ind- og udlandet for at sikre
en videreudvikling af gulve til farestier. Der er udarbejdet to notater - dels omkring data fra ti besætninger dels om krav til gulve i farestier.
STiL:
Den østrigske faresti til løse søer (Wing) viste lovende potentiale i Showroom ift. at samle søernes
gødeadfærd i afgrænset del af stien. Der blev i 2018 etableret otte Wing-stier samt to modificerede stier ved
dansk svineproducent. Stierne blev løbende udviklet ift. de udfordringer, der opstod. Med henblik på at øge
bæredygtighed/reducere miljøpåvirkning fra farestier til løse søer har der derudover været gennemført
hygiejneregistreringer i fire besætninger med delvist fast gulv i stierne (primært SWAP-stier). I et par af
besætningerne er der i et antal stier gennemført behandling af overflade mhp. at øge rengøringsvenlighed og reducere risiko for skader (særligt på forknæ på pattegrise).
15+
Der er i en besætning gennemført forsøg med hhv. 14 og 16 grise ved søer med 14 funktionelle patter mhp.
på at vurdere potentiale for, at grise 'deler' patte. Søernes pasning i den efterfølgende laktation blev
ligeledes fulgt og registreret. Resultaterne er blandt andet indgået i Webinar om kapacitetsudnyttelse i
farestalde.
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Der er gennemført modelberegninger af forskellige scenarier mht. brug af ammesøer vs. flere grise i ved
soen.
Berigelse mod halebid
Der er gennemført afsluttende afrapportering af Ph.d.-projekt, som har undersøgt en række forhold for at
kunne gennemføre produktion med hele haler. Der er afholdt flere foredrag om emnet.
Supplerende mælk
Der er udført en aktivitet, som har undersøgt, hvordan supplerende mælk til pattegrise i farestalden påvirker
tilvæksten på grisen i smågrisestalden.
Høj overlevelse hos pattegrise
Afprøvning omkring optimal kuldudjævning er afsluttet og afrapporteret.
Produktion af 'Et-hjertegrise'
Der er produceret læringsvideoer og der er udarbejdet kortfattede anbefalinger vedr. produktion af grise med
hele haler. Der er blevet afholdt ERFA-møder for producenter af hjertegrise.
Note 39. Den højproduktive so
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Dette projekt har til formål at finde løsninger for områderne management, fodring, velfærd og staldsystemer
til gavn for søer og pattegrise.
Projektets aktiviteter:
Soen klar til faring
Aktivitet 1. Færre dyr aflives på grund af ben- og klovproblemer.
Litteraturstudiet er godt i gang og der er kontakt til forskere i ind- og udland, så den tilgængelige
viden/praktiske erfaring er ved at blive samlet.
Aktivitet 2. Hurtig faring af livskraftige grise
Der er indsamlet erfaringer fra tre besætninger, som har ændret deres foderstrategi omkring faring, således
at de praktiske udfordringer kan beskrives og effekten på dødfødte grise pr kuld kan vurderes.
Aktivitet 3. Tungere og mere livskraftige grise
Der er gennemført og publiceret en afprøvning i en besætning af ekstra protein i drægtighedsperioden
Fodring og mælkeydelse
Aktivitet 1. De optimale foderkurver til diegivende søer. Der er gennemført en afprøvning, hvor en kraftigere
foderstyrke i tidlig diegivning er undersøgt. Der blev målt på foderoptagelse, kuldtilvækst og søernes
vægttab samt mobilisering af rygspæk. Endvidere blev der set på søernes pasningsevne. Afprøvningen er
afsluttet, og de primære dataanalyser er afsluttet, men resultaterne var ikke som fysiologisk forventet, hvilket
betyder, at aktiviteten gentages i en anden besætning i 2019 for at understøtte resultaterne.
Aktivitet 2. Sammensætning af sofoder.
Afprøvningen, hvor der ses på effekten af 1-5% tilsat fedt til diegivningsfoderet, blev iværksat i 2018 og
afsluttes primo 2019. Der blev målt på foderoptagelse, kuldtilvækst og søernes vægttab samt mobilisering af
rygspæk. Endvidere blev der set på søernes pasningsevne.
Aktivitet 3. Barometer-besætninger.
I december 2018 blev der afholdt opstartsmøde for 4 ud af de 7 besætninger, som i 2019-2020 deltager i
projektet. Besætningerne er nøje udvalgt, så der indgår besætninger med forskellige stald- og
fodringssystemer. De individuelle opstartsbesøg i besætningerne, hvor implementering af nyeste foderviden
sker, forventes at blive afviklet i 1. kvartal 2019.
Alle pattegrise kan overleve
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Aktivitet 1. Afprøvning vedr. varmeudstyr i farestien
Der er gennemført en afprøvning, hvor en terrassevarmer blev sat op i farestien forud for faring. Inden
kuldudjævning blev grisenes kropstemperatur mål.
Aktivitet 2. Grise hurtigere væk fra soen
Jævnfør ændringsansøgningen blev det under planlægning besluttet at ændre på leverancen til aktiviteten
’Grise hurtigere væk fra soen’. Der ligger en række international litteratur på området. Der er foretaget en
gennemgang af denne litteratur og det er besluttet ikke at levere en konkret demonstration af, hvilket
underlag, pattegrise foretrækker at ligge på. Men det blev fastholdt at arbejde videre med, hvordan
smågrisehulen kan indrettes eller placeres på en sådan måde, at grisene allerede efter ½ døgn opholder sig
i hulen, uden at personalet skal udføre huletræning.
Aktivitet 3. Max mælk til alle grise
Der er gennemført videostudier af pattegrisenes brug af yveret i den første uge efter faring. Der er
offentliggjort en erfaring desangående på SEGES Svineproduktions hjemmeside januar 2019.
Aktivitet 4. Årsag, betydning og forebyggelse af sår på forknæene hos pattegrise
Der er gennemført en afprøvning, hvor pattegrise er undersøgt for sår på forknæene 3 gange i løbet af
diegivningsperioden. Samtidig er der lavet registreringer af sygdomsbehandlinger på de samme grise.
Databehandling og publikation af resultater sker i 2019
Høj fravænningsvægt og sunde grise fra 7-30 kg
Der er gennemført et forsøg, hvor pattegrisens tarm, tilvækst og sundhed er undersøgt i forhold til om
pattegrisen har drukket somælk samt mælkeerstatning med eller uden hvede. Forsøget er udført.
Dataanalyser og publikation pågår i 2019.
Der er igangsat en afprøvning, som tester grisenes fravænningsvægt og tilvækst i smågrisestalden afhængig
af, om de har fået supplerende mælkeerstatning eller vådfoder i farestalden.
En effektanalyse er foretaget i tre besætninger, der har indkøbt et minivådfoderanlæg, der kan udfodre mælk
og vådfoder til pattegrise. Denne publiceres i 2019.
Note 40. Bedre foder
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at skabe viden omkring fodring af svin, således at svineproducenterne kan vælge de
optimale, bedste løsninger for at sikre optimal produktivitet, og reducere foderomkostningerne mest muligt.
Projektets resultater vil kontinuerligt sikre nyeste viden om næringstoffer og råvarer, herunder
danskproduceret protein til når svineproducenterne skal optimere foderblandinger og fodringsstrategier.
Den optimale fodringsstrategi inkluderer også rette valg af foderautomater for at øge foderoptagelsen,
reducere foderspild og øge fodereffektiviteten. Det er ydermere vigtigt, at polte bliver fodret korrekt i
vækstperioden for at sikre en høj levetidsproduktivitet samt god holdbarhed
Projektets aktiviteter:
- Den økonomisk optimale syretildeling til foder
I 2017-2018 er der gennemført et laboratorieforsøg på forsøgscenter Foulum, Århus Universitet. Der blev vist
god effekt af benzoesyre på fermenteringstab af aminosyrer i vådfoder. Der indgik tre grupper i forsøget med
tilsætning af hhv. 0, ½ og 1 pct. af tørfoder. Der blev anvendt podekulturer i form af vådfoder fra
konventionelle besætninger.
- Foder - opdatering
I projektet er der gennemført analyser af vådsigtningsmetoder til optimal bestemmelse af partikelstørrelse i
færdigfoder og hjemmeblandet foder. Vejledninger til prøveudtagning og foderanalyser er blevet udarbejdet/
opdateret. Der er indsamlet prøver af afskallet havre til analyser, således at værdierne i fodermiddeltabellen
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kunne opdateres.
Under projektet gennemføres desuden de årlige landsdækkende kornanalyser, og der vedligeholdes en
internetbaseret fodermiddeltabel. Derudover gennemføres der en ringanalyse til overvågning af
præstationsevnen hos de laboratorier, der analyserer hovedparten af fodermidler anvendt i dansk
svineproduktion. Dette anvendes som et af instrumenterne til at sikre kvaliteten af de analysesvar, der
modtages i forbindelse med afprøvningsopgaver, kornanalyser, fodermiddeltabel og generel
fodringsrådgivning udført af lokale svineproduktionsrådgivere.
- Firmablandinger og -produkter
Aktivitet 1: Firmaafprøvning slagtesvinefoder. Mod firmaernes vidende udvælges, hvilke firmaer og hvilke
foderblandinger, vi vil afprøve mod en kontrolblanding sammensat af SEGES Svineproduktion. Giver
anledning til at hele foderbranchen konstant bibeholder fokus på at fremstille det bedste foder til den laveste
pris. Forsøget er gennemført og under bearbejdning til publikation.
Aktivitet 2: Kontrolrunde færdigfoder. En lang række foderblandinger fra alle landets foderproducerende
firmaer udtages efter korrekte samplingmetoder og analyseres efterfølgende for en lang række
næringsstoffer. Indholdet af næringsstoffer sammenholdes med det lovede/deklarerede indhold.
Afprøvningen er under bearbejdning til publikation.
- PIFT - polte i form til faring
Aktivitet 1. Kan polte formes med succes?
Afprøvningen, som omfatter polte i en karantænestald som efterfølgende indgår i to sohold, er under
gennemførelse. Der indsamles data fra poltenes opvækst, fra løbestalden og resultater opnået med hensyn
til kuldstørrelse og pasningsevne er gennemført hen over hele 2018 og fortsætter ind i 2019.
Aktivitet 2. Effekt af flushing før første løbning på efterfølgende kuldstørrelse
Afprøvning er gennemført i 2017-2018, og de sidste gylte farede i foråret 2018. Dataanalyser er gennemført,
og meddelelse er publiceret på hjemmeside
Note 41. Indsats slagtesvin
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at udvikle et produktionskoncept, som sikrer høj produktivitet og en konkurrencedygtig
slagtesvineproduktion.
Projektets aktiviteter:
Udvikling af produktionskoncept
Konceptet beskriver i detaljer, hvordan slagtesvinene skal produceres i 3 typer af slagtesvinestalde. Typer af
stalde er: vådfoderstalde med hjemmeblandet foder, tørfoder med hjemmeblandet foder og tørfoder med
indkøbt foder. I konceptet bruges en række krav og anbefalinger. Kravene er minimumskrav, som skal
overholdes for, at besætningerne kan være en del af konceptet. Konceptet med krav,
produktionsovervågning og opfølgning ved besætningerne er efterfølgende kaldt ’Produktionskoncept
Slagtesvin’.
Model for produktionsovervågning og opfølgning med eksisterende værktøjer
Der er udviklet en model for den løbende indsamling af produktionsdata fra besætningerne, så man kender
det aktuelle effektivitetsniveau. Data har den effekt, at pasningen efterfølgende korrigeres, så der opnås
bedre effektivitet. Data fra andre besætninger kan ses, og følges løbende for at motivere hinanden ved at se,
hvad de andre præsterer.
Model for introduktion, overvågning samt opfølgning ved afvigende produktionsresultater i forhold til forventet
effektivitet
Der er udviklet en model for, hvordan besætningerne løbende fastholder motivation og udvikler deres
kompetencer. Modellen sikrer, at omkostning til rådgivning, service og overvågning af svineproducenterne er
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i et cost-benefit forhold, som sikrer, at konceptet har fået en succesfuld implementering.
Informationskampagne omkring produktionskonceptet
Der gennemføres løbende en formidlingskampagne for at informere om produktionskonceptet og de
understøttende projektaktiviteter. Informationsmøder for potentielle deltagere 4 stk. Indlæg ved
svinekongres: 1 stk. Indlæg ved årsmøder og erfagrupper: 3 stk. Artikler i fagblade: 3 stk.
Test af koncept
Med testen undersøges, hvordan de nye tiltag indføres med størst succes. Testen afklarer også, om
besætningerne kan fastholde at følge produktionskonceptet i en længere periode, og forventes at fortsætte,
når projektet afsluttes. Test skal eftervise, om konceptet kan gennemføres med de forventede omkostninger
til rådgivning, service og overvågning af besætningerne.
Note 42. Foderets effekt på miljø
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Den nye miljøregulering vil regulere gylletilførslen pr. ha efter indhold af kg N og kg P. Kg P bliver
sandsynligvis den begrænsende faktor i den forbindelse, og derfor er der behov for at finde de lavest mulige
fosforniveauer i svinefoder uden risiko for svinenes velfærd og produktivitet.
Dette program ønsker at belyse, hvordan vi bedst muligt fordeler en given protein- og aminosyremængde til
hhv. søer og slagtesvin, så vi opnår den bedste produktivitet og dermed mindste næringsstofudledning.
Forsøg med høj fytasetildeling og meget lavt fosforniveau skal belyse mulighederne for at udnytte den nye
miljøregulering. Derudover skal der findes de bedste løsninger til at opnå den bedste foderudnyttelse samt
den laveste foderomkostning pr. kg tilvækst, og løbende evaluering af normer for næringsstoffer skal hjælpe
med sikre dette.
Projektets aktiviteter:
Fosforreduktion til søer og slagtesvin
Der er etableret afprøvning af to niveauer fosfor i to slagtesvinebesætninger med meget god foderudnyttelse.
Den ene er afsluttet i budgetåret, den anden afsluttes i 2019.
Test af fosforniveau i sobesætning afventer analyse af urinanalyser for slagtesvinebesætningerne.
Normer for næringsstoffer
Der er afsluttet en afprøvning på Grønhøj af fordeling af samme mængde protein- og aminosyre i foderet fra
ca. 30 kg til slagtning enten via enhedsblanding, 3-fasefodring eller 5-fasefodring. Resultaterne er
præsenteret til Fagligt Nyt og Kongres for Svineproducenter og er under publicering.
Der er publiceret resultater fra en afprøvning af stigende dosering af frit lysin, methionin og treonin under to
råproteinniveauer i foder til slagtesvin.
En afprøvning af treonin- og lysinbehov til smågrise er påbegyndt.
Normerne for næringsstoffer til smågrise, slagtesvin og søer er gennemgået i forhold til nye relevante
forsøgsresultater fra ind- og udland. Derefter justeres aminosyrenormerne til smågrise og slagtesvin, så det
højeste dækningsbidrag kan opnås ud fra den forventede prisudvikling. Desuden værdisættes eventuelt
nytilkomne fytaseprodukter med den dosering, der svarer til en standarddosis.
Minimering af fosfor med højt fytasedosis
Der er afsluttet og publiceret en afprøvning på Grønhøj af fasefodring med forskellige fosforniveauer til
slagtesvin.
Der er publiceret en afprøvning af stigende mængder fosfor til slagtesvin.
Miljønorm til diegivende søer
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Aktivitet 1. Lysinnorm til diegivende søer.
Der er gennemført en afprøvning, udført statistiske analyser og publiceret en meddelelse samt et notat
omkring effekten af at øge diegivningsfoderets lysinindhold ved et fast indhold af alle øvrige aminosyrer. Der
blev målt på søernes vægt- og rygspæktab samt kuldtilvækst og søernes pasningsevne.
Sideløbende hermed er der arbejdet på et manuskript vedrørende produktivitetsmæssige og fysiologiske
effekter af stigende råproteinniveau ved et fast niveau af lysin, methionin, treonin og tryptofan ud fra en
afprøvning gennemført under projektet i 2017.
Note 43. GriseVOM
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at undersøge, om forekomsten af mavesår og maveforandringer kan reduceres hos smågrise og
slagtesvin på en kosteffektiv måde.
Projektets aktiviteter:
GriseVom består af 5 projekter
- Projektnavn: Mavesår og ædeadfærd (projektnr 1204)
Formålet med dette projekt er at reducere forekomsten af mavesår hos danske smågrise fra 7-30 kg.
Projektet udføres i et samarbejde mellem SEGES Svineproduktion og Københavns Universitet (KU) og som
en del af et ph.d.-projekt, hvor SEGES er medvejleder.
Aktivitet 1: Litteraturstudie er gennemført
Aktivitet 2: Risikofaktorundersøgelse er gennemført. Formål: at identificere karakteristika, der har indflydelse
på risikoen for at udvikle mavesår.
- Projektnavn: Mavesår og foderets sammensætning (projektnr 1205)
Undersøgelsens formål var at belyse mulighederne for at øge tørstof i maveindhold og dermed reducere
mavesårsrisikoen.
Et foderemne (HP300) er afprøvet.
- Projektnavn: Færre søer med mavesår ved SMART tildeling af grovfoder (projektnr 1206)
Aktivitet 1. Effekten af tildeling af wrap i farestalden på frekvensen af søer med mavesår ved udsættelse
efter faring blev undersøgt.
Aktivitet 2. Forskellige måder at tildele grovfoder på blev afprøvet.
- Projektnavn: Flere topmaver (projektnr 1119)
Der blev afsluttet en afprøvning af praktiske, håndterbare udfodringsmetoder af grovfoder til slagtesvin samt
produktivitetsmålinger.
- Projektnavn: National screening af mavesår hos søer (projektnr 1207)
På det af Fødevareministeren initierede Velfærdstopmøde i 2014 var der enighed om at iværksætte en
screening af forekomst af mavesår hos søer i Danmark.
Aktivitet 1. Soscreening. Der blev gennemført en undersøgelse af forekomsten af mavesår hos søer i ca. 450
besætnigner.
Aktivitet 2. Risikofaktorundersøgelse for mavesår hos søer blev påbegyndt, men ikke færdiggjort.
Note 44. Forbedring af sundheden hos svin
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
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At skabe viden om sunde grise med høj velfærd, som øger svinebranchens produktion. Dette gøres ved at
gennemføre aktiviteter inden for fire hovedområder; Optimal anvendelse af antibiotika, Reduktion af
udposninger på navlestedet, Påvisning af Cytomegalovirus og Reduktion af dyre-MRSA
Projektets aktiviteter:
Optimal anvendelse af antibiotika:
Der er gennemført et kortlægningsstudie med det formål at karakterisere udbrud af fravænningsdiarré i ti
smågrisebesætninger, som ikke anvender medicinsk zink i fravænningsfoderet. Karakteriseringen er sket
ved en prævalens af klinisk diarré samt forekomst af ETEC. Databehandlingen pågår og vil blive
afrapporteret i 2019.
Der er udarbejdet en plan for gennemførelse af afprøvning af behandlingsstrategier for behandling af
smågrise, som er syge af Enterotoxigene E. coli (ETEC) betinget fravænningsdiarré i en dansk besætning.
Effekten af behandlingsstrategier vurderes på tørstof og resistens to dage efter sidste behandlingsdag.
Primært målparameter er proportion af helbredte grise (Helbredte grise/Total behandlede grise) udtrykt ved
tørstofbestemmelse i fæces to dage efter sidste behandlingsdag. Sekundært mål er at undersøge, om
forskellige behandlingsstrategier har indflydelse på forekomsten af resistente E. coli-isolater to dage efter
sidste behandlingsdag.
Behandlingsvejledningen for E. coli-betinget fravænningsdiarré på svineproduktion.dk er opdateret.
Diagnostik og konsekvens ved udposninger ved navlestedet hos grise (Navlebrok):
Feltundersøgelser er gennemført i to besætninger, hvor i alt ca. 3.000 grise er øremærket og fulgt fra fødsel
til slagtning. Grise, der udvikler buler ved navlestedet, er registreret, og disse grise er scannet flere gange
ved navlestedet for at se, hvordan bulen udvikler sig, og om grisen er transportegnet ved slagtning.
Der er indsamlet materiale fra to besætninger, i alt 30 pattegrisegrise, med hævelser ved navleregionen.
Grisene er obduceret, og der er taget prøver til undersøgelse for bakterier ved navlestedet samt i led.
Undersøgelsen publiceres i 2019.
Der har været fire indsamlingsdage på Danish Crown i Ringsted, hvor grise med navlebrok blev udtaget.
Navlestedet blev skåret af, beskrevet og fotograferet samt frosset ned til yderligere billeddokumentation.
Påvisning af Cytomegalovirus:
Der er lavet en diagnostisk testevaluering af real-time kvantitativ PCR i forhold til histologi (som er standardmetoden i dag). 46 grise er undersøgt ved både PCR og histologi. En meddelelse vedrørende emnet er
publiceret.
Reduktion af dyre-MRSA fra svinebesætninger til det omgivende samfund:
Der er udarbejdet afrapportering for undersøgelser af et biocid (desinfektionsmiddel) i en besætning.
Endvidere er der i to besætninger foretaget en screening af i alt fem forskellige reduktionsteknologier, der
kan anvendes med grise i stalden. Dataindsamlingen er afsluttet, og afrapportering er under udarbejdelse.
Note 45. Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
At fastholde Danmarks førerposition indenfor økologisk svineproduktion på baggrund af en forbedret
produktionsøkonomi hos landmændene - samtidig med at miljøbelastningen pr. kg produceret kød
reduceres. Dette vil forbedre grundlaget for den ønskede stigning i tilgangen af råvarer. Større tilgang af
råvarer vil betyde en markant øget omsætning i alle led af værdikæden.
Projektets aktiviteter:
NB: Der beskrives aktiviteter der hver især er udført af en eller flere af projektets tre hovedaktører: SEGES
Økologi, SEGES Svineproduktion og Udviklingscenter for Husdyr på Friland KS.
Arbejdspakke 1: Udvikling og afprøvning, reduceret forbrug.
a) Foderspild:
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Aktiviteter 2018:
- Afprøvninger til at reducere det fysiske foderspild afsluttes.
- Udvikling af udstyr til mekanisk bekæmpelse af rotter samt elektronisk fugleskræmsel afsluttes.
- Manual (fakta-ark) til økologiske svineproducenter om foderspild udarbejdes.
c) Foderoptimering:
Aktiviteter 2018:
- De optimerede foderblandinger beskrives
- Udfærdige foderbudget - inkl. grovfoder - for en besætning med 300 søer og 6.500 slagtesvin.
- Beregne selvforsyningsgrad for en modelbesætning med 300 søer og 6.500 slagtesvin.
(se også under arb.pk. 3).
Arbejdspakke 3: Sædskifte
Aktiviteter 2018:
- Udarbejdelse af to sædskifteplaner:
a) Én, der præsenterer forslag til et sædskifte på let jord med økologisk svineproduktion. I sæd-skiftet tages
hensyn til at folde til søer er med i mark-rotationen. Notat skrives.
b) Én, der præsenterer forslag til et sædskifte på tungere jord uden husdyrhold. En sådan bedrift er en
potentiel samarbejdspartner for en svinebrugsbedrift. Notat skrives.
- Estimering af udbytter opgivet i energi og protein. Disse sammenholdes med foderbudgettet udarbejdet i
arb.pk. 1 a) hvor også selvforsyningsgraden beregnes.
Arbejdspakke 4: Bundlinje - økonomi, miljø og arbejdsmiljø
Aktiviteter 2018:
- Der beregnes konsekvens for henholdsvis økonomi og næringsstofbalance for de tiltag projektet foreslår.
Der udarbejdes to notater til landmænd og andre interessenter.
Arbejdspakke 5: Vidensindsamling og formidling
Aktiviteter 2018:
- Gensidig udveksling til andre relevante projekter
- Løbende formidling via eksisterende erfagrupper, temadage, kongresser, artikler og hjemmesider.
- Markvandring for producenter og rådgivere vedrørende skadedyrsbekæmpelse
- Afsluttende workshop for interessenter
Arbejdspakke 6: Projektledelse
Aktiviteter 2018:
- Afholdelse af projektmøder og arbejdspakkeleder-møder
- Økonomistyring
- Indsendelse af slutrapport (GUDP) og årsrapport (SAF)
Note 47. Implementering af grøn bioraffinering (Bioraf-Business)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektet har til formål at skaffe højkvalitetsprotein til de danske økologiske svineproducenter. Det sker ved
at dokumentere økonomien i grønne bioraffinaderier i Danmark, så danske aktører kan etablere anlæg og
levere grønt protein til erstatning for bl.a. importeret soja og dermed styrke profilen af bl.a. økologisk
svineproduktion.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1 - Tekniske specifikationer for grønne bioraffineringsanlæg:
- Der er taget kontakt til R&D Enginering, der arbejder med grøn bioraffinering i et andet projekt.
Det er aftalt at udveksle data om kapacitet, priser og omkostninger i procesanlæg til grøn bioraffinering, samt
priser for græs til bioraffinering baseret på marked og omkostninger til græsdyrkning og høst.
Arbejdspakke 2 - Analyse af biomassegrundlaget for bioraffinering i forskellige landsdele
- Der er lavet geografisk udtræk på afgrødefordelingen på markniveau for hele Danmark.
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- Der er lavet en detaljeret analyse af arealgrundlaget for Sallingområdet på en case til arbejdspakke 5.
Arbejdspakke 3 - Analyse af omkostningsreducerende effekter ved samarbejde mellem bioraffinering og
biogasproduktion.
- Der er regnet på den samlede økonomi i grøn bioraffinering med og uden biogas. Desuden er der taget
kontakt til leverandørforening til et biogasanlæg i Sallingområdet.
Arbejdspakke 4 - Forretningsplaner for grøn bioraffinering
- Der er lavet indledende beregninger på tidligere udviklet kalkuleprogram og identificeret, hvor programmet
har behov for opdateringer.
Arbejdspakke 5 - Case-beregninger for grøn bioraffinering på 2-3 økologiske anlæg
- Der er truffet aftale med foreløbigt to cases (et i Jylland og et på Sjælland)
Der er afholdt møde med landmænd og virksomhed i Salling med henblik på afklaring af model for
græsforsyning til et muligt bioraffinaderi.
Der er lavet indledende beregninger for denne case med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra de lokale
aktører.
Note 48. Letstalden, fase 2
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Produktudvikling
Projektets formål:
Målet er at færdiggøre staldkonceptet, "Letstalden", hvor ambitionen er en 50 pct. billigere løsning end et
traditionelt staldanlæg til grise, så afskrivningsperioden kan afkortes, samtidig med at fleksibilitetsværdien af
råhuset kan øges og dermed opfylde Vækstpanelets Anbefaling 3, Handlingspunkt 16.
Projektets aktiviteter:
AP 1:
I forbindelse med projekteringen af et konkret byggeprojekt og de efterfølgende fremkomne tilbud har der
vist sig en række nye forslag til videreudvikling og besparelser, som der er arbejdet videre med. Det gælder
optimering af råbygningen herunder bygningsbredder.
AP 2:
Der er opbygget en prototype af gyllekanaler med membranbund og plastikkanaler på en sandpude.
Opbygningen er testet med vibratorer og et hold grise. Efterfølgende er hele opbygningen adskilt og
analyseret for utætheder og svagheder.
Note 49. Reduktion af miljøpåvirkning og resistens
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er, at der igennem en række planlagte aktiviteter skabes resultater, der kan
implementeres i danske svinebesætninger med henblik på at reducere udledningen af næringsstoffer til
miljøet via tilpasninger i fodersammensætningen med minimal påvirkning af grisenes produktivitet og
velfærd. I dette projekt er fokus primært på fravænnede grise, hvor brugen af medicinsk zink skal udfases
uden, at det medfører velfærdsmæssige konsekvenser for grisene og med minimal stigning i
antibiotikaforbruget. Projektet indeholder derfor ligeledes aktiviteter, der samlet set understøtter formålet om
at skabe viden til at sikre en optimal og robust sundhed hos grisene samt god dyrevelfærd. Sunde grise
kombineret med en målrettet, strategisk brug af antibiotika medfører, at det samlede forbrug kan reduceres.
Resultatet af projektet er, at miljøbelastningen reduceres, og risikoen for udvikling af antibiotika resistens
minimeres.
Projektets aktiviteter:
Zinkberedskabet
Der er afholdt 2 interessentmøder for firmaer samt 2 regionale workshops for svineproducenter, dyrlæger og
rådgivere. Der er udarbejdet en temaside om zink på www.svineproduktion.dk. Derudover er et online zink
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værktøj under udarbejdelse. Der er formidlet via artikler i fagmagasiner og indlæg ved kongresser, seminarer
og faglige møder til svineproducenter, dyrlæger og rådgivere. Der har været afholdt møder med Styrelser
vedr. den politiske håndtering af problemstillingen.
Probiotika til erstatning for antibiotika og zink
Der har været gennemført en klinisk afprøvning af en kombination af probiotika fra firmaet Chr. Hansen i en
sobesætning med problemer med fravænningsdiarre.
Endvidere har der været deltagelse i et EU finansieret netværk 'Pigutnet', hvor fokus har været på samspillet
mellem mave-tarm floraen, grisenes sundhed og anvendelsen af antibiotika.
På forkant med medicinforbruget
Antibiotika forbrugt til grise i Danmark samt resistens er offentliggjort. Deltagelse i debat omkring korrekt
opgørelse af antibiotikaforbrug. Undersøgelse af antibiotikabrug i økologiske besætninger. Ny
behandlingsvejledning publiceret.
Vækstgrise uden zink, kobber og antibiotika
Der er påbegyndt en afprøvning af forskellige proteinstrategier til fravænnede grise i perioderne 7-9, 9-15 og
15-30 kg for at belyse om reduktion af protein umiddelbart efter fravænning kan reducere diarre uden
samtidig at have betydende negativ effekt på produktivitet
Konceptafprøvninger af produktion uden zink
Der er blevet nedsat en ekspertgruppe af svinedyrlæger fra de 7 store svinedyrlægepraksis og SEGES
medarbejdere. Der er afholdt 3 møder i gruppen. Derudover er der gennemført en erfaringsindsamling af,
hvordan der kan produceres grise uden medicinsk zink. Resultater af erfaringsindsamlingen er publiceret
Note 50. Hangrise & kastration
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med programmet er at finde løsninger, der muliggør en god hangriseproduktion, alternativt
kortlægge kastrationsmetoder med eller uden lokalbedøvelse til produktion af galte.
Projektets aktiviteter:
Kastrationskampagne
Introduktion af lokalbedøvelse ved kastration til dyrlæger og besætninger.
Hangrise uden lugt i fremtiden.
Produktion af hangrise, hvor der fokuseres metoder til at opnå maksimal vækst og minimal hangriselugt.
Produktion, slagtninger, og analyser er gennemført i 2018 og projektet rapporteres i 2019.
Screening af androstenon - Videnindsamling og formidling.
Deltagelse i relevante møder og seminarer, herunder IPEMA EU-netværksgruppe. Formidling af resultater
ved møder og seminarer.
Livstidsdyrevelfærdsvurdering ved hangriseproduktion.
Litteraturstudie samt rundspørge i hangrisebesætninger for at rapportere, hvilke management tiltag, der er
mest fordelagtige ved produktion af hangrise.
Hangris på 3 spor.
Aktiviteter:
1. Kastration og bedøvelse
Undersøgelse af lokalbedøvelsesmetoder og -præparaters effekt vurderet på vokalisering og
afværgebevægelser under kastration.
2. Værdisætning af hangriseslagtekroppe.
Arbejdet har afventet DMRI arbejde med vurdering af kvalitetsparametre til værdifastsættelse af hangrises
kvalitet.
3. Test af lavtlugtende orneracer

50

Data for PLY og DLY hangrise er færdig bearbejdet. Meddelelse udarbejdet i udkast. Udsendes februar
2019.
Non-invasiv kastration.
Proof of concept for metode til noninvasiv kastration har været gennemført i 3 pilotforsøg. Metoden er
patenteret.
Note 51. Udvikling af insemineringsmetoder
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at udvikle og teste insemineringsmetoder og sæddoser, som sikrer, at
svineproducenterne fortsat får stabilt høje reproduktionsresultater uden at dyrevelfærden sættes over styr
med den nye teknik.
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1. 1a. Test af insemineringsmetoderne Dyb kontra Traditionel med alm. sæddose. 1b. Udvikling af
metode til dyb inseminering af polte.
Aktivitet 2. Laboratorietest af forskellige langtidsholdbare fortyndere og efterfølgende test af sæddoser
produceret med disse fortyndere i produktionsbesætninger
Note 52. Foder og miljø
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at belyse, hvordan svineproducenterne opnår den bedste foderudnyttelse og dermed
mindste næringsstofudledning, hvilket forudsætter, at datagrundlaget og næringsstofindhold i foderet er
opdateret - og at ny viden om fodring implementeres i praksis.
Projektet ønsker konkret at undersøge, om daglig tilvækst og foderudnyttelse hos smågrise fra ca. 9-30 kg
kan forbedres uden, at diarrérisikoen øges, ved at hæve niveauet af de billigste aminosyrer uden at hæve
niveauet af råprotein.
Ny viden om fodring af polte indtil løbning og af søer i farestalden implementeres ved hjælp af
modelværktøjer, som kan forudsige produktionen ud fra foderets lysinindhold og den daglige fodermængde.
Rådgivere efteruddannes i brug af disse værktøjer. Ved ’ny poltefodring’ bruges reduceret proteintildeling
som metode til at undgå for store søer og dermed forbedre fodringsøkonomien og søernes holdbarhed. I
farestaldene er målet at opnå højest mulig fravænningsvægt ved store kuld - uden at betale for meget for
foderet.
Projektet medvirker til, at datagrundlaget for foderoptimering hele tiden er opdateret, så branchen kan sammensætte foderet økonomisk optimalt.
Projektets aktiviteter:
Maks. produktivitet ved minimal diarrérisiko:
Der er gennemført en afprøvning, der har undersøgt to råproteinniveauer * seks niveauer af tilsat frit lysin,
methionin, treonin og tryptofan, om daglig tilvækst og foderudnyttelse hos smågrise fra ca. 9-30 kg kan
forbedres uden, at diarrérisikoen øges, ved at hæve niveauet af de billigste aminosyrer uden at hæve
niveauet af råprotein.
Optimal næringsstoftildeling i svineproduktionen:
Der er videreudviklet to regneark via test mod forsøgsdata. Det ene regneark kan forudsige grisenes tilvækst
og foderforbrug fra 6-140 kg ved ad libitum eller restriktiv fodring ud fra foderets indhold af energi og lysin og
grisenes potentiale for foderudnyttelse og foderoptagelse. Modellen rammer forsøgene ret præcist.
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Der er tilsvarende udviklet et regneark, som kan forudsige pattegrisenes tilvækst og søernes vægttab i
farestalden ud fra foderets sammensætning, fodertildeling og antal grise hos soen. Også denne model
rammer forsøgene ret præcist.
Der er endvidere lavet en grundig analyse af grises behov for natrium, klorid og calcium, som har givet
anledning til justerede normer.
Der er udført specialrådgivning og afholdt temadage om optimal fodring af svin. Endvidere arbejdet med
analysesikkerhed via metodeudvalg og løbende opfølgning på foderanalysespørgsmål.
Note 53. Sundhed & Management - Nystaldseffekt
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektet skal undersøge de produktivitets- og sundhedsmæssige forbedringer af en smittemæssig mere
hensigtsmæssig drift af en FRATS-stald med grise leveret fra egen sobesætning til produktion af slagtesvin.
De resultater der opnås, sammenlignes med det produktionsniveau og den sundhed, som kan opnås ved
sideløbende drift i tilsvarende stalde/sektioner med traditionel sektioneret drift.
Projektets aktiviteter:
Projektet består af én aktivitet, som belyser, om det ved hjælp af optimeret smittebeskyttelse og
driftsmæssige ændringer er muligt at opnå en permanent nystaldseffekt, hvor der hold efter hold i en FRATS
svineproduktion kan opnås samme høje produktionsniveau. Grundlaget for vurdering af nytteværdien vil
være det produktionsniveau, som kan opnås i en staldsektion, som er indrettet rengøringsvenligt
(overfladebehandlet gulv og inventar) og drives alt-ind alt-ud med grise fra samme leverandør. Alle resultater
sammenlignes med produktionsresultater fra de sektioner, hvor der ikke er foretaget ændringer i indretning
eller management. Projektet er vigtigt for at dokumentere, om der er sundheds- og produktionsmæssige
fordele ved at totaloptimere eksisterende besætninger smittemæssigt. Dataindsamlingen afsluttes ved
udgangen af 2018, hvor i alt 30 gentagelser vil være gennemført.
Note 54. Produktion af grise med hele haler
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Der er et stort fokus på at etablere en svineproduktion, hvor grisene ikke halekuperes. Cirka 97 % af grisene
som produceres i Danmark halekuperes. L&F Svineproduktion har for branchen sat et strategimål om
målrettet at arbejde for en produktion, hvor der ikke halekuperes. Der skal skabes den nødvendige viden for,
at man i produktionsbesætninger kan producere med hele haler.
Formålet med projektet er opnå viden, så det bliver muligt at producere grise med hele haler.
Projektets aktiviteter:
Hel hale hele livet:
Etablering af afprøvningsfaciliteter til en afprøvning, som dokumenterer betydningen af fodringsmetode,
henholdsvis tørfodring og vådfodring er sat i gang. I begge forsøgsgrupper tildeles grisene halm i hæk, som
enten er placeret over vådfoderkrybben eller med en sokrybbe under automaten som opsamlingsbakke i
stierne med tørfodring.
Afprøvningsbesætningen er fundet og tilpasninger af fodringssystemet er påbegyndt.
Hel hale hele livet - fuldskala afprøvning:
På basis af eksisterende viden demonstreres i 6-8 produktionsbesætninger, at produktion af grise med hele
haler kan lade sig gøre med traditionel optimeret indretning, grundigt opsyn og omhyggelig pasning. Det skal
samtidig afklares, om der er tilstrækkelig med viden til rådighed eller om der er områder, hvor der skal
genereres ny viden.
De første to besætninger er opstartet og én besætning kører nu full line produktion med hele haler. De
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næste 2 besætninger er fundet og er i gang med opstart af produktion med hele haler. Før besætningen
starter gennemføres anlægscheck og samtale med ejer og medarbejdere for at afklare om de er motiveret
for at arbejde med hele haler i produktionen.
I opstarten sker omstillingen gradvis. I fase I undlades halekuperingen i 1-2 ugehold efterfulgt af en pause på
18 uger, hvor grisene med hele haler følges intens. I step II undlades halekuperingen i 6-8 ugehold efterfulgt
af 18 ugers pause inden step III iværksættes og halekuperingen undlades helt.
Der ydes fagligt support fra SEGES Svineproduktion til besætningerne. Der laves registreringer i
besætningerne for at følge omfanget af halebid.
Der er lavet beskrivelse af grundlæggende krav for at kunne producere grise med hele haler.
Note 55. Virusinfektioner hos grise
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektet har til formål at skaffe mere viden om, hvordan virus smitter, diagnostiske muligheder samt øget
viden om, hvordan virus kontrolleres i den enkelte besætning, med fokus på PRRS, PCV2 og Influenza.
Derudover indgår en overvågning af, hvilke subtyper af virus, der cirkulerer (fx PRRS) og om nye virus
kommer til (fx PCV3, PCV2d).
Projektets aktiviteter:
Projektnavn: Virusinfektioner ved luftvejssygdomme
Aktivitet 1. Kontrol med influenza
Der er indsamlet materiale i et longitudinelt studie omkring udbredele og smitte med influenza samt 2
afprøvninger af vaccine.
Aktivitet 2. Pigvac
Der er fundet en vaccinekandidat, som desværre viste sig ikke at være stabil ved passage i cellekulturer.
Aktivitet 3. Kontrol, diagnostik og overvågning af virus hos svin
Der er gennemført undersøgelser af udbredelse samt betydning af PCV3 og PCVd. På gund af ændringer på
DTU er der desværre ikke sekventeret PRRSV i 2019
Projektnavn: Optimal brug af PCV 2 vacciner
Aktivitet 1. PCV2 i soholdet
Her blev igangsat en undersøgelse af, hvad PCV2 betyder for soholdet. En enkelt besætning blev
undersøgt. Der blev derudover undersøgt blodprøver fra polte i 69 besætninger. Udført i samarbejde med
DTU veterinærinstituttet.
Aktivitet 2. PCV2 hos vækstgrise
Med udgangspunkt i data fra landsgennemsnittet og VETSTAT blev besætninger, der vaccinerede mod
PCV2 sammenlignet med besætninger, der ikke vaccinerede mod PCV2 ved brug af registerdata. Udført i
samarbejde med KU SUND.
Note 56. Fremtidens slagtesvineproduktion
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at udvikle fremtidens stald til slagtesvin med fokus på produktion af grise med hele
haler med god produktivitet og sundhed
Projektets aktiviteter:
AP 3 Nyt stidesign
Ud fra tidligere undersøgelser og erfaringer med produktion af grise med hele haler er det afklaret, hvilke

53

stielementer, som skal afprøves i en pilottest af en mere zoneopdelt sti. Besætningen er fundet og
forsøgsstierne er under etablering.
AP 3 Nyt miljøtiltag
I forbindelse med test af linespilsanlægs effekt på lugt, metan og ammoniak er den første besætning fundet
og stalden er ved at blive bygget, herunder etablering af linespilsanlæg i en af sektionerne.
Vi er i dialog med nr. 2 besætning.
Note 57. Staldbyggeri og klimagasreduktion
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at reducere udledning af klimagasser fra kvæg- og svinestalde ved at anvende
omkostningseffektive metoder.
Projektets aktiviteter:
Aktivitet 1. Valg, kalibrering og validering af analysemetoder til metan og lattergas. Der er gennemført
undersøgelse af måleudstyr med henblik på at kalibrere og dokumentere udstyrets effekt til at måle methan.
Aktivitet 2. Indsamling og genberegning af viden om udledning af metan og lattergas. Der er lavet et
litteraturstudie, som belyser udledningen af klimagasser fra kvæg- og svinestalde.
Aktivitet 3. Opsamling og opkoncentrering af metan fra sengebåse i kvægstalde. Der er igangsat aktiviteter,
som skal afklare muligheden for at opkoncentrere methan i kvægstalde. Det gøres ved opsugning af
udåndingsluft fra kørerne, når de ligger i sengebåsene.
Aktivitet 4. Opsamling af metan fra gylletanke
Der er igangsat målinger af metan fra gylletanke. Dette skal på sigt føre til, at man kommer til at kunne
opsamle metan fra lagrene.
Aktivitet 5. Rensning af luft med opsamlet metan fra sengebåse og luft fra gylletanke. Ikke igangsat endnu
hvilket er som planlagt.
Aktivitet 6. Reduktion af metan i miljøteknologier udviklet til ammoniak og lugt. Afventer igangsætning hvilket
er som planlagt.
Note 58. Kødsaftsprøver - Salmonellahandlingsplan
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål:
Projektets formål er dels at afholde udgifter til analyse af kødsaftprøver, dels at refundere nogle af udgifterne
til udtagning og forsendelse af disse samt varetage diverse problemstillinger vedr. analyserne i samarbejde
med andre interessenter.
Projektets aktiviteter:
Analyse af ca. 230.000 kødsaftprøver og betaling for denne
Problemløsning vedr. kødsaftprøver, herunder kontakt til slagterier, Danish Meat Research Institute,
Laboratorium for Svinesygdomme, DTU Veterinærinstituttet og Fødevarestyrelsen
Refusion (delvis) af udgifter til udtagning og forsendelse af ca. 230.000 kødsaftprøver samt administration af
ordningen
Note 59. DANISH produktstandard
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Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Kontrol
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige
konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål:
Formålet med DANISH Produktstandard er at opretholde, udvikle og implementere en international
anerkendt standard, der sikrer danske svineproducenter fortsat uhindret adgang til blandt andet det tyske og
russiske marked for svinekød og for levende dyr, samt at højne niveauet for dyrevelfærd generelt i alle
danske svinebesætninger. Dette opnås via uvildig tredjepartskontrol i danske svinebesætninger minimum
hvert tredje år.
Projektets aktiviteter:
Der er i 2018 udført 3.270 kontrolbesøg i danske svinebesætninger. Det er et uafhængigt certificeringsorgan,
som foretager tredjepartskontrollen. De gennemgår ved hvert besøg besætningen og dokumentationen med
særligt fokus på dyrevelfærd i forhold til eksempelvis overholdelse af pladskrav, forebyggelse af skuldersår
og halebid samt indretning af sygestier og anvendelse af beskæftigelses- og rodemateriale. Endvidere
kontrolleres for opretholdelse af høj fødevaresikkerhed og sporbarhed.
Note 60. Afsætningsfremme af grisekød - Japan
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektets formål var at fastholde afsætningen af råvarer til bacon og at fastholde den relativt store
markedsandel i dette segment, som er en vigtig forudsætning for afsætning af øvrige produkter til markedet.
Projektet bidrager til at fastholde og udvikle netværket mellem sektoren, eksportører og kunder i Japan og på
denne måde støtte den samlede afsætning af grisekød til Japan.
Projektets aktiviteter:
Projektet omfattede følgende aktiviteter:
- Promotion i samarbejde med industrikunder
- Promotion i samarbejde med foodservice sektoren
- Indsamling, bearbejdning og formidling af information
- Netværksaktiviteter
I samarbejde med industrikunder i Japan er der gennemført markedsføring af produkter baseret på grisekød.
Aktiviteterne omfattede in-store promotion i detailhandlen, annoncering, trafikreklamer og andre
reklameaktiviteter, som er gennemført i samarbejde med de 16 vigtigste industrikunder, som dækker mere
end 90% af markedet for bacon i Japan.
Aktiviteterne blev gennemført sammen med industrikunderne og var tilpasset kundens øvrige
reklameaktiviteter. Dette samarbejde gør det muligt at gennemføre promotion aktiviteter på en effektiv måde.
På denne måde sikres også, at der er produkter til rådighed i markedet, når promotion aktiviteterne
gennemføres. Der var særlig fokus på bacon og kam-produkter.
I samarbejde med 12 centrale kunder i foodservice sektoren er der gennemført promotion aktiviteter som
bidrager til at øge afsætningen af grisekød (bacon, kamprodukter, pølser og semi-forarbejdede råvarer) i
dette segment. Aktiviteterne omfattede samarbejde om ideer til menu-udvikling, in-store promotion,
annoncering og formidling af budskaber via menukort og andre kommunikationskanaler i restauranten.
Budskaberne omfattede kvalitet, fødevaresikkerhed og oprindelse, herunder anvendelse af DANISH-logo
som indikation på, at det er en brancheaktivitet.
Der er gennemført indsamling, bearbejdning og formidling af information om markedsforhold som støtte for
afsætningen og for at sikre en optimal kontakt til markedet. Denne aktivitet blev varetaget af Landbrug &
Fødevarers kontor i Tokyo.
Et vigtigt element var at udvikle og styrke relationer og netværk i hele sektoren. Aktiviteterne omfatter daglig
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kontakt til markedet i form af møder og anden dialog med målgrupperne. Der var særligt fokus på
implikationer og muligheder i forbindelse med den kommende frihandelsaftale mellem EU og Japan (EPA),
som skal implementeres i 2019.

Note 61. Øget afsætning af gris i Danmark
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektet havde til formål at understøtte en øget afsætning af gris i Danmark samt en fastholdelse/forbedring
af produktets image blandt forbrugere, aktører i dagligvarehandlen og foodservice-sektorens storkøkkener,
contract caters og grossister.
Projektet italesatte og formidlede vigtig viden om dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sporbarhed, kvalitet samt
afsætningsfremmende trends (fx sundhed og protein), som skulle styrke præferencen for gris.
Projektets aktiviteter:
BTB-KOMMUNIKATION
Aktiviteterne i denne del af projektet var målrettet BtB-målgruppen (detail og foodservice) ud fra en vurdering
af målgruppernes konkrete indflydelse på grisekødets afsætning i Danmark. Budskaberne blev målrettet de
enkelte målgrupper og havde til formål at sikre en større indsigt i og viden om grisekødet. Aktiviteterne havde
til hensigt at bidrage til en købspræference og herigennem understøtte en øget afsætning af grisekød på det
danske marked.
BtB-kommunikation til detail og foodservice
- Fødevaredagen, årets store branchedag, hvor aktuelle emner om kød og trends var på agendaen. Her
mødte 400 fra fødevarebranchen hinanden; industrien, kunderne fra detailhandlen og foodservicesektoren.
Grisekødet havde et særligt fokus, hvor projektets sproglige revision samt projektet om at udvikle et sprog
om grisekødets smag var tænkt ind. På Fødevaredagen blev også årets fagpriser (Slagterprisen og
Kantineprisen) uddelt, med deltagelse fra branchens beslutningstagere.
- Goderåvarer.dk udsendte 10 online nyhedsmails og relevante analyser fra afdelingen ’Markedsstatistik og
analyser’ blev kommunikeret. Derudover blev der foretaget en opdatering og udvidelse af materialebanken
med bl.a. nyt kompendium om kød. Aktiviteterne havde til hensigt opdatere målgruppen om aktuelle faglige
budskaber, aktiviteter, nyheder samt relevante analyser om bl.a. forbrugertrends og tendenser for
herigennem at øge målgruppernes faglige viden og præferencer for grisekød.
- Sproglig revision havde til formål at gøre grisekødets termer lettere forståelige gennem en nytænkning af
sproget. Sproget skulle bevæge sig fra fagsprog til forbrugersprog. Aktiviteten har kørt siden 2015 og er en
fortløbende aktivitet. Indsatsen i detail blev fastholdt og ved årets udgang havde alle detailkæder enten helt
eller delvist implementeret de nye termer på kødpakkerne. I foodservice havde grossisterne tilkendegivet
deltagelse i projektet og forædlingsindustrien var orienteret og implementering påbegyndt.
BtB-kommunikation til detail
- Slagterprisen blev overrakt på Fødevaredagen. Prisen bidrog til øget fokus på fagligheden og var med
priskriterierne med til at sætte barren for kødkategorien i detail højt. Prisen blev uddelt i to kategorier (privat
og supermarked). Prisen er med til at sikre dialog med detailhandlens hovedkontorer (indkøb, sortiment,
kvalitet) og bidrager til god dialog omkring at løfte kategoriens merværdi. Juryen var sammensat af
repræsentanter fra den danske fødevarebranche, hvilket påskynder til kategorisamarbejde.
BtB-kommunikation til foodservice
- Kantineprisen blev uddelt til årets bedste kantine i forbindelse med Fødevarevaredagen. Prisen inspirerer
kantiner til at løfte måltidsniveauet og arbejde mere bevidst med deres råvarekvalitet. Juryen var sammensat
af repræsentanter fra den danske fødevarebranche.
- Indmad havde til hensigt at styrke præferencer, viden og faglighed hos de køkkenprofessionelle om
indmad. Formålet med projektet var at øge værdien af gris, gøre kødforbruget mere bæredygtigt og øge den
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kulinariske mangfoldighed. Aktiviteten skulle inkludere en formidling af resultaterne fra 2017, blandt andet
med et indmadsevent, der blev afholdt på Sol over Gudhjem. Med afsæt i erfaringerne fra 2017 blev nye
ideer udviklet, der yderligere kunne løfte indmadskategorien og øge afsætningen heraf.
- Foodservicekampagne - Gris i Gryden blev igangsat som en pendant til den Magiske Gris, (målrettet unge
forbrugere), hvor denne indsats var målrettet foodservicesektoren. Der kommer mere og mere gris på
menuen på gourmetrestauranterne, men på mellemniveau og på hoteller er der stadig langt mellem menuer
med gris, og når de unge spiser ude, vil de gerne have gris. Der er således et stort potentiale for at løfte
kategorien, men det kræver oplysning og kompetenceløft af indkøbere og kokke. 2018 blev kickstartet med
en større workshop for målgruppen. Derefter har der løbende været digital dialog med målgruppen. Desuden
er der blevet udviklet et griseakademi, som sætter fokus på gris; kompetenceløft i anvendelse af gris for
køkkener og grossister; måltidskonceptideer med grisen i fokus; samarbejde mellem køkkener og
producenter om udvikling og aftagning af specialgrise; udvikling af markedsføringskoncept.
- Gennemsigtighed i foodservicesektoren. På detail er der Nielsen Data og GFK, men på foodservice er der
ingen valide nationale data, der kan give et overblik over salget af fødevarer. Og det er data, der
efterspørges af hele branchen, fordi det vil give et bedre indblik i foodservicesektorens udvikling og hvor
markedspotentialet for øget afsætning ligger. Landbrug & Fødevarer har i 2018 afholdt møde med
branchen, der resulterede i en fælles brancheindstilling til Miljø- og Fødevareministeriet. I november 2018
holdte L&F et møde med ministeriet, hvor indstillingen blev overleveret. Den blev godt modtaget og
ministeriet tog den med ’hjem’ og vil vende tilbage når de har undersøgt mulighederne for at udvide
statistikken.
BtC-KOMMUNIKATION
Aktiviteterne i denne del af projektet var målrettet BtC-målgruppen (forbrugerne) ud fra en vurdering af
denne målgruppes konkrete indflydelse på grisekødets afsætning i Danmark. Kommunikationen i de enkelte
aktiviteter omhandler faktuel viden om dyrevelfærd, sundhed/protein og inspiration til anvendelse.
Budskaberne målrettet målgrupperne havde til formål at sikre en større indsigt i grisekødet. Således skulle
aktiviteterne bidrage til en købspræference og herigennem understøtte en øget afsætning af grisekød på det
danske marked. Aktiviteterne omfatter følgende:
- Afsætningskampagne ’Den magiske Gris’ var målrettet de unge forbrugere (20-35-årige). Kampagnen satte
fortsat fokus på grisekødets kvaliteter og mange anvendelsesmuligheder på en nytænkende og inspirerende
måde. Kampagnen blev understøttet af en kommunikationsstrategi via kampagnens platforme
(opskriftsapplikation og website samt sociale medier). Yderligere blev der udviklet på
detailhandelssamarbejde. Kampagnen har kørt i 4 år og er en fortløbende indsats for at ramme forbrugeren.
- Klar besked om dyrevelfærd. Sektionen om dyrevelfærd på voresmad.dk var målrettet forbrugerne og
havde til formål at skabe et oplysningssite med valid og synlig viden om emnet dyrevelfærd. I 2018 er siden
blevet opdateret og har gennemgået en gennemgående søgeordsoptimering med henblik på større
synlighed på google. Sektionen er ligeledes synliggjort gennem nyhedsbreve og relaterede websider.
Note 62. Øget præference for grisekød i mad, måltider og ernæring
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektet genererer, perspektiverer og formidler mad-, måltids- og ernæringsmæssig viden om grisekød i en
sund og balanceret kost til målgrupper, som ellers er svære at nå for kommercielle virksomheder. Herunder
er der også fokus på at fremme de kulinariske kvaliteter af grisekødet samt relationen mellem kød og
menneskers sundhed.
Projektets aktiviteter:
Netværk
Netværk er et vigtigt element i fastholdelse af grisekødet på tallerkenen og balancering af kommunikation i
medierne om kødets rolle i kosten. Emnet favnede følgende aktiviteter:
- Et videre samarbejde med Ambassadørnetværket (tidl. Advisory Panel) for Køds ernæringsmæssige
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kvaliteter.
- Deltagelse i International Meat Secretariats aktiviteter i arbejdsgruppen Human Nutrition and Health.
- Relationsskabende og debatterende dialogmøder med faglærere, myndigheder, kliniske diætister,
influencers (bloggere), studerende og sundhedsorganisationer.
- Deltagelse i det offentligt-private Måltidspartnerskabets bestyrelse og relevante projekter samt overgang til
et nyt Forum der har som formål at fremme adgang til sundere fødevarer for alle danskere.
- Afholdelse af inspirationsmøde for Danske Madpublicister samt deltagelse i foreningens aktiviteter.
- Projektet har serviceret uddannelsessteder for mad- og ernæringsprofessionelle med viden om kød og
sundhed, tilberedningsmetoder og en temadag om kritisk tænkning for de studerende.
- Beredskab og håndtering af løbende aktualiteter i forbindelse med offentliggørelse af rapporter om kød og
sundhed/sygdom samt overvågning af mediernes omtale af kødets rolle i kosten.
- Projektet har bidraget med information til medlemsvirksomheder om sundhed og ernæring.
Events
Har bidraget med følgende aktiviteter:
- Ernæringsfokus konferencen: 210 deltagere i målgruppen ernærings- og sundhedsprofessionelle og en
gennemsnitlig tilfredshedsprocent på 87% for indlægsholdere, frokost og tilmeldingsprocedure.
- Sunde børn konferencen: 150 deltagere i målgruppen interessenter i børns sundhed.
- Sundhed i medierne: 75 deltagere i målgruppen sundhedsskribenter og -journalister.
- Inspirationsmøde for Madpublicister og -bloggere: 30 deltagere med en gennemsnitlig tilfredshedsprocent
af oplæggene på 90 for indlæg og frokost.
- Ved kokkekonkurrencen Årets ret med gris vandt restaurant BARR.
- Deltagelse i Team Gastronomi Danmark og Bocuse d´or. Der er udarbejdet en ny strategi til indsatsen for
dansk gastronomi.
Ny viden
Indeholder følgende aktiviteter:
- Deltagelse i følgegrupper: PigLED hos DTU, Tilberedning af Semiforædlede udskæringer af gris hos
Teknologisk, Fødevaredatabanken hos DTU, CutDM (kostintervention af personer med diabetes) hos
Bispebjerg hospital/KU samt ernæringsfølgeforskningsgruppen hos DTU.
- Udvikling af et smagslandkort for udvalgte udskæringer af gris, der kan bruges af kokke og opskriftudviklere
til at beskrive smagen af gris
Materialer
Følgende aktiviteter er gennemført:
- Sproglig revision hjemmesiden goderåvarer.dk er opdateret med nye navne for udskæringer af gris,
proteinanprisninger på de enkelte udskæringer samt næringsdeklarationer og alle detailkæder bruger nu de
nye navne på pakkerne. DTU fødevaredatabanken har implementeret brugen af ’gris’ frem for ’svin’.
- Vidste du at? kommunikationsmaterialet rummer nu 11 nye ark og et grundigt beskrevet vidensgrundlag,
som ernærings- og sundhedsprofessionelle kan bruge endnu mere aktivt i deres arbejde med borgerne. Det
nye materiale er udsolgt efter 2 måneder.
- Opdatering af faktaark om korrekt tilberedning af grisekød samt Kødets ernæringsmæssige betydning.
- Udvikling af søgbar database med alle opskrifter med gris, således at opskrifter nemmere kan opdateres og
bruges målrettet forskellige kostretninger.
- Lagerføring og distribution af materialer.
Hjemmesider og sociale medier
- Ernæringsfokus.dk har fået nyt område til Vidste du at?, der arbejdes på at udvikle området for Forbrug &
Adfærd. SEO-optimering på sitets nyheder og information.
- Voresmad.dk nye opskrifter med gris er lagt ind opdateres med nye navne på opskrifter med gris når
relevant og løbende, som de nye navne vinder indpas og nye data på udskæringer af gris implementeres.
Desuden søgemaskine optimering på opskrifter med gris, udsendelse af nyhedsbreve og opskrifter med gris
via hhv. direct mail og facebook. SEO-optimering på gris.
- Madkundskabsforum.dk udvikles og opdateres med viden om grisekød i relation til tilberedning,
næringsstofindhold og opbevaring målrettet madkundskabslærere og andre med interesse for at styrke
skolebørns - de kommende forbrugeres viden om maden fra jord til bord.
- Goderaavarer.dk udvikling af området med udskæringer af gris, samt udarbejdelse af artikler om grisekød
og smagen af gris.
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Note 63. Statistisk og prognoser
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektets formål er at sikre en solid basisviden til grisekødssektoren. Dette sker via konkurrentovervågning,
markedsdata, prissammenligninger og markedsviden, der formidles til sektoren.
Projektets aktiviteter:
1. Markedsdata
Ugentligt Markedsnyt for grisekød, kvartalsvise svinetællinger (i samarbejde med Danmarks Statistik), årligt
statistikhæfte, m.v.
2. Prognoser og priser
Kvartalsvise slagteprognoser, produktions- og prisprognoser til EU-Kommissionen, ugentlig sammenligning
af afregningspriser i EU.
3. Offentliggørelse af markedsdata
Ud over www.lf.dk er offentliggørelse sket via udsendelser, artikler, foredrag, m.v.
Note 64. Markedsdata og bearbejdning
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektet omhandler indsamling af præcis og konkret viden om markedet for grisekød, således at
svinekødssektoren 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 Consumerscan
- 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
Note 65. Markedskommunikation for kød og gris - elektroniske og trykte medier
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektets formål var at understøtte en øget afsætning af grisekød på udvalgte markeder samt en
fastholdelse hhv. forbedring af produktets image blandt BtB-målgrupperne industri, detail og foodservice. De
enkelte leverancer formidler viden om produktionsvilkår, kvalitetsparametre samt trends og analyser og
bidrager samlet set til en større synlighed på markederne og et heraf større kendskab til grisekødet af
relevans for indkøbskriterier.
Projektets aktiviteter:
Projektet omfatter følgende aktiviteter:
BTB-KOMMUNIKATION - Danmark:
Kommunikationen omhandlede grisekødets kvalitetsparametre; dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sporbarhed
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(transparens), kvalitet, bæredygtighed samt sundhed og protein (trends).
BtB-kommunikation til detail og foodservice
- Der blev udsendt seks online branche updates med forbrugeranalyser, viden om råvarer og nyheder.
- Web-kommunikation via goderåvarer.dk. Sitet blev løbende aktualiseret med nyheder og viden om aktuelle
emner samt relevante analyser fra afdelingen ’Markedsstatistik og analyser’.
- Benchmark for grisekød blev løbende justeret med fakta om bl.a. dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og miljø
på tværs af landegrænser i EU.
BTB-KOMMUNIKATION - Tyskland:
Kommunikationen fokuserede på griseproduktionens høje standarder inden for fødevaresikkerhed,
medicinforbrug, sporbarhed og dyrevelfærd (kvalitetsparametre) foruden andre emner af relevans for
målgrupperne på det tyske marked.
- Nyhedsbrevet Fachinfo Schwein
Der blev udsendt seks nyhedsbreve (hver anden måned) om emner relateret til kvalitetsparametrene.
- News-Updates Fachinfo Schwein
Der blev udsendt 13 kortere nyheder om emner relateret til kvalitetsparametrene.
- Webkommunikation via websitet www.fachinfo-schwein.de og via app’en Fachinfo Schwein
Websitet blev løbende aktualiseret med nyheder og viden om aktuelle emner.
- Benchmark for grisekød blev løbende justeret med fakta om bl.a. dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og miljø
på tværs af landegrænser i EU.
BTB-KOMMUNIKATION - Sverige:
Kommunikationen fokuserede på griseproduktionens høje standarder inden for fødevaresikkerhed,
medicinforbrug, sporbarhed og dyrevelfærd (kvalitetsparametre) foruden andre emner af relevans for
målgrupperne på det svenske marked.
- Nyhedsbrevet Branschinfo Kött
Der blev udsendt seks nyhedsbreve (hver anden måned) om emner relateret til kvalitetsparametrene.
- News-Updates Branschinfo Kött
Der blev udsendt 13 kortere nyheder om emner relateret til kvalitetsparametrene.
- Webkommunikation via websitet www.branschinfo-kott.se og app’en Branschinfo Kött samt Twitter-kontoen
Branschinfo Kött. Webplatformene blev vedligeholdt og aktualiseret løbende med nyheder og viden om
aktuelle emner.
- Benchmark for grisekød blev løbende justeret med fakta om bl.a. dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og miljø
på tværs af landegrænser i EU.
BTB-KOMMUNIKATION - England:
Kommunikationen fokuserede på produktionens høje standarder inden for fødevaresikkerhed,
medicinforbrug, sporbarhed og dyrevelfærd (kvalitetsparametre) foruden andre emner af relevans for
modtageren på det engelske marked.
- Nyhedsbrevet Pig Industry Matters
Der blev udsendt seks nyhedsbreve (hver anden måned) om emner relateret til kvalitetsparametrene.
- Webkommunikation via websitet www.agricultureandfood.co.uk
Websitet blev løbende aktualiseret med nyheder om aktuelle emner.
- Benchmark for grisekød blev løbende justeret med fakta om bl.a. dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og miljø
på tværs af landegrænser i EU.
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Note 66. Afsætningsfremme af svinekød - Kina (DK)
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Formålet med projektet er at etablere og opbygge en stærk position for afsætning af svinekød via den
moderne detailhandel og food servicesektor i Kina (inklusive Hong Kong).
Projektets aktiviteter:
Planlægning, vejledning, opfølgning, kvalitetssikring, generel håndtering, og gennemførelse af aktiviteter i
forbindelse med EU-programmet for afsætningsfremme af svinekød til Kina samt rejseaktivitet, udarbejdelse
af informationsmateriale og udstillingsdeltagelse.
Projektets leverancer:
- Udvikling af afsætningskanaler uden for EU
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører uden for EU (fx gennem delegationsbesøg, producentbesøg eller videreformidling af
information vedr. fødevaresikkerhed)
Note 67. Afsætningsfremme af svinekød i Danmark (medfinansiering)
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme (tidl. under Medfinansiering af initiativer under EU-programmer)
Projektets formål:
Projektet understøtter en øget afsætning af grisekød i Danmark samt en fastholdelse hhv. forbedring af
produktets image blandt BtC-målgruppen (unge forbrugere). Den enkelte aktivitet (forbrugerkampagnen Den
magiske Gris) skal bidrage til et større kendskab til grisekødet, dets kvalitetsparametre og
anvendelsesmuligheder og dermed påvirke indkøbskriterierne.
Projektets aktiviteter:
Den digitale forbrugerkampagne ’Den magiske Gris’ var målrettet de unge forbrugere (20-35-årige).
Kampagnen satte fokus på grisekødets kvaliteter og mange anvendelsesmuligheder på en nytænkende og
inspirerende måde. Kampagnen blev understøttet af en kommunikationsstrategi via kampagnens platforme
(opskriftsapplikation og website samt sociale medier (Facebook og Instagram og influencers)). Yderligere
blev der udviklet på detailhandelssamarbejde og der er etableret samarbejde med coop.dk, nemlig.com,
Rema1000 og osuma.dk omkring eksponering af opskrifter og anden content. På denne måde kommer vi
bredere ud til forbrugerne.
Note 68. Internationale kvalitetsstandarder
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektets mål var at støtte afsætningen af grisekød på eksportmarkederne ved at udvikle og vedligeholde
internationale kvalitetsstandarder. Standarderne vedligeholdes på brancheniveau og sikrer at høje
standarder inden fro kvalitet, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd kan implementeres og anvendes aktivt i
forbindelse med afsætningen.
Projektets aktiviteter:
Projektet omfattede følgende aktiviteter:
- Udvikling og vedligehold af kvalitetsdokumentation for produktion af grisekød
- Udvikling og vedligehold af GRMS (Global Red Meat Standard)
- Arbejde for international anerkendelse af GRMS
Kvalitetsdokumentation for produktion af grisekød er udarbejdet på engelsk, tysk, svensk, kinesisk og
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japansk og er udgivet i form af en kvalitetshåndbog, der dokumenterer aktiviteterne. Dokumentationen er
også udgivet i elektronisk form.
Global Red Meat Standard (GRMS) er opdateret og en ny version af standarden er udviklet. GRMS er nu
akkrediteret af DANAK efter en proces, der omfattede en godkendelse af samtlige akkrediterings organer i
den europæiske organisation for akkreditering af standarder.
GRMS er fortsat anerkendt af QS - som er den tyske organisation for kvalitet of fødevaresikkerhed. QSanerkendelse er en forudsætning for afsætning til tysk detailhandel. Accepten omfatter nu også køle- og
frysehuse, som er certificeret efter GRMS.
GRMS har desuden i året gennemgået en benchmarking i relation til nye krav inden for fødevaresikkerhed,
som fastsættes af GFSI - som er en international sammenslutning af store detailhandelskæder og
levnedsmiddelproducenter. GFSI-kravene anses for værende de skarpeste krav inden for
fødevaresikkerhed.
Projektet har desuden deltaget i tekniske arbejdsgrupper under GFSI med henblik på udvikling af styring og
kontrol med fødevaresikkerhed.
GRMS er blev præsenteret på GFSI-konferencen i Japan og i den forbindelse blev der gennemført møder
med virksomheder inden for kødsektoren i Japan og de japanske myndigheder med henblik på en
introduktion til GRMS.
Note 69. Udvikling af koncept for bæredygtighedscertificering i grisesektoren
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektet var en del af et større sammenhængende projekt, hvor 1. projektfase havde til formål at udarbejde
en detaljeret drejebog (konceptbeskrivelse) for, hvordan grisekødssektoren kunne udvikle et
certificeringsprogram, der imødekom ønsket om at kunne dokumentere grisekødsproduktionens
bæredygtighed og samtidig tage højde for produktionens indretning.
Projektets aktiviteter:
I projektet blev interessenternes interesser og krav til en certificering af grisesektorens bæredygtigheds
performance klarlagt. Med udgangspunkt i en brancheløsning blev det beskrevet, hvordan et
certificeringsprogram kunne udvikles ovenpå den eksisterende DANISH-ordningen eller som en selvstændig
certificeringsordning.
Der blev afholdt individuelle workshops med de to største svineslagterier, hvor deres interesser i at udvikle et
fælles brancheprojekt til at dække alle aspekter af bæredygtighed blev vurderet.
Desuden blev det klarlagt, hvordan resultater fra GUDP-projektet PORK 4.0 kunne integreres i
bæredygtighedscertificering i grisesektoren, herunder hvilke elementer dette projekt ikke dækkede fuldt ud.
På baggrund af en omfattende researchindsats og målrettet interessentinddragelse blev der i projektet:
- skabt klarhed over afgrænsningen mellem branchens opgaver og slagteriernes opgaver
- skabt klarhed over konsekvenser og muligheder for at udnytte data, der kunne ligge til grund for en
certificeret bæredygtighed
- skabt klarhed over, hvordan bæredygtighedskrav, DANISH-ordningen og miljøledelse kunne
sammensmeltes til ét koncept.
Elementerne i en fremtidig certificering blev beskrevet i et samlet notat.
Note 70. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
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Projektets formål:
Projektet indeholder faglig-tekniske aktiviteter til støtte for grisesektoren. I praksis omfatter det overvågning
og formidling af veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige krav og regler - nationale såvel som fra
relevante tredjelands markeder. Projektet er baseret på en mangeårig indsats og er af afgørende betydning
for fødevaresikkerhed og tillid til branchens produkter. Dermed udgør indsatsen en vigtig del af fundamentet
for sektorens afsætningsmuligheder i EU såvel som til en lang række tredjelandsmarkeder.
Projektets aktiviteter:
Fødevare- og Veterinære Forhold
Projektet indeholder en række aktiviteter, som tilsammen søger at dække grisekødsbranchens behov for
kompetent faglig-teknisk service i alle henseender, hvad angår spørgsmål i relation til fødevaresikkerhed,
proces, hygiejne, egenkontrol og veterinære forhold i forbindelse med produktion af grisekød.
Projektet indeholder følgende aktiviteter:
1. Fødevare og veterinære problemstillinger og beredskab
Lovgivning-Nyt
Der er i 2018 udkommet 10 numre af Lovgivnings-Nyt, indeholdende relevant national og EU-lovgivning.
Lovgivnings-Nyt kan findes på Landbrug & Fødevares hjemmeside: https://lf.dk/videnom/foedevareproduktion/ny-lovgivning-kodvirksomheder
Dialogfora og branchefølgegrupper
Deltagelse i relevant dialogfora med bl.a. Miljø- og Fødevarestyrelserne vedr. biocider, kontrol,
fødevarekontaktmaterialer, mærkning, kødkontrol og eksport.
UECBV
Der er via UECBV’s veterinære arbejdsgruppe særlig arbejdet med EU regelsæt vedr. slagterier, herunder
modernisering af reststofovervågningen. Arbejdet er endnu ikke afsluttet. Der er fokus på at overvågningen
bliver billigere og bedre, set i lyset af brug af nye analysemetoder mv. Derudover er der arbejdet på en EUvejledning vedr. transport af ikke fuldt-udlignet kød. Dette arbejde fortsættes i 2019.
CLITRAVI
Der er via CLITRAVI arbejdet med EU regelsæt vedr. kødprodukter, herunder anvendelse af planteekstrakter
med teknologisk virkning samt oprindelsesmærkning.
Animalske biprodukter
Spørgsmål vedrørende animalske biprodukter, anvendelse, bortskaffelse m.v. er løbende blevet besvaret i
løbet af 2018. Der er blevet arbejdet særskilt på håndtering af køkken- og madaffald, afhentning og
anvendelse af dette til biogas. Dette er blandt andet en udløber af det øgede fokus på cirkulær bioøkonomi
og genanvendelse af ressourcer. Dette samt en øgede udbredelse af Afrikansk Svinepest har medført, at det
er nødvendigt at se på affaldsstrømmene i samfundet for at være på forkant med eventuelle risici forbundet
med anvendelse af f.eks. køkken- og madaffald og tidligere fødevarer m.v.
Det veterinære beredskab - krisestyringsøvelse
Der har i efteråret 2018 været afholdt krisestyringsøvelse i forbindelse med det veterinære beredskab i
samarbejde med Fødevarestyrelsen. Desuden har der pågået arbejde vedr. Action Cards, som
myndghederne tager i anvendelse ifm mistanker om eller udbrud af dyresygdom, for at sikre at branchens og
myndighedernes indsats er koordineret.
2. Eksportlovgivning og certifikater
USA
Der har været gennemført inspektion fra de amerikanske myndigheder i marts 2018. Inspektionen blev
foretaget af 2 inspektører, der auditerede i alt 11 danske virksomheder. Inspektionen affødte kun få
bemærkninger og markedsadgangen til USA er fastholdt.
Der har været et tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen vedr. eksport til USA, herunder træning ved
amerikansk konsulent forud for USA-inspektionen i 2018.
Desuden pågår arbejde vedr. krav og kontrolstruktur til Fødevarestyrelsen US-auditenhed således, at det
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sikres at auditenhedens arbejde altid modsvarer krav og forventning fra amerikansk side.
Kina
Der har været et særligt samarbejde med Fødevarestyrelsen vedr. eksporten til Kina, herunder nyt certifikat,
der nu også omfatter kødprodukter. 2018 blev således året, hvor det efter mange års vedholdende indsats
lykkedes at få et endeligt eksportcertifikat vedr. kødprodukter, så kineserne for mulighed for at nyde en
wienerpølse.
Sante F
Danmark har haft 3 audits fra Sante F i 2018. Ved de to første om hhv. geografisk oprindelse og ’ready-toeat’ produkter var der besøg på L&F medlemsvirksomhed. L&F bistod FVST og virksomheder med
planlægning og relevante oplysninger i forbindelse med audit.
Generelle eksportcertifikater
Fødevarestyrelsen besluttede i 2018, at ’rydde op’ i de nuværende generelle eksportcertifikater og HCcertifikater. Formålet var dels at sikre gennemskuelighed for både eksportører og Fødevarestyrelsen, dels at
forberede til kommende elektroniske certifikater / digitale eksportcertifikater (DIX). Fødevarestyrelsen har
sammenskrevet en række af de nuværende generelle certifikater ud fra princippet om, at de generelle
certifikater ikke må indeholde attestationer for specifikke tredjelandskrav (og ikke afkrydsningsmuligheder).
Har modtagerlandet krav, som ikke kan formuleres under henvisning til EU-lovgivning, skal der udarbejdes et
bilateralt certifikat rettet mod det land, der stiller kravet. De nye certifikater hedder Officielt eksportcertifikat
(OEC) og Fritsalgscertifikat (FS). LF har bidraget til dette arbejde og sikret at oksekødssektoren fortsat har
det nødvendige antal OEC/FS-certifikater til rådighed, og at eksporten derved ikke er blevet begrænset eller
besværliggjort.
Eksportrestriktioner
Overvågning af Fødevarestyrelsens liste over aktuelle eksportrestriktioner. L&F går jævnligt ind på
oversigten for at se, om der er kommet ændringer. Ændringerne beskrives kort og vi bestræber os på at
omtale alle ændringer. Vi gør opmærksom på, at det altid er oversigten på Fødevarestyrelsens hjemmeside
der er gældende. Listen er ændret 18 gange i 2018, herunder vedr. oksekød. Link: http://www.lf.dk/videnom/foedevareproduktion/oversigt-over-eksportrestriktioner
Japan The third free countries list’
Der pågår løbende overvågning af Japans ‘The third free countries list’. L&F overvåger listen for at se, om
der er kommet ændringer. Ændringerne beskrives kort og vi bestræber os på at omtale alle ændringer. Vi
gør opmærksom på, at det altid er oversigten på de japanske myndigheders hjemmeside, der er gældende.
Der er kommet ændringer 31 gange i 2018, herunder vedr. oksekød Link: https://lf.dk/videnom/foedevareproduktion/japans-the-third-free-countries-list
3. Global Red Meat Standard (GRMS)
Den dansk udviklede GRMS-standard er som den første standard blevet godkendt efter de seneste
internationale benchmark krav fra GFSI (Global Food Safety Initiative). Sekretariatet er desuden blevet
auditeret af GFSI og har efterfølgende modtaget godkendelse.
L&F har repræsenteret branchen i forbindelse med den årlige internationale GFSI konference, hvor fokus
områderne har været krav til håndtering af Food Fraud, Food Defence, Food Safety Culture samt nye
systemer og teknologier til kontrol og overvågning, herunder mulighederne i blockchain teknologien.
Note 71. Salmonellahandlingsplan for gris, zoonoser og resistens
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål:
Formålet med dette projekt kan opdeles i tre dele;
1) at håndtere handlingsplanens regelsæt, herunder at rådgive og vejlede primærproducenter og andre
aktører om Salmonella
2) at refundere udgifter til udtagning og forsendelse af prøver fra ferskkødsovervågningen på slagterierne
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3) at bevare kendskabet til aktuelle emner på zoonose- og resistensområderne til støtte for varetagelse af
det faglige brancheberedskab for derigennem at højne fødevaresikkerheden.
Projektets aktiviteter:
Projektets aktiviteter kan deles op i tre dele vedrørende:
1) Salmonellahandlingsplan for svin
2) Zoonoser og resistens:
3) Formidlingsaktiviteter
I projektet er følgende opgaver gennemført. Hyppigheden er anført i parentes.
1) Salmonellahandlingsplan for gris
- Kontrol af salmonella-niveauer i slagtegrisebesætninger (daglig/månedlig)
- Justere stikprøvefrekvens for kødsaftprøver i slagtegrisebesætninger (daglig)
- Risikobaseret kødsaftovervågning i slagtegrisebesætninger (ugentlig)
- Sagsbehandling vedr. kortlægning (stibundsprøver) i grisebesætninger (daglig)
- Rykkerprocedure vedr. kortlægning i grisebesætninger (ugentlig/månedlig)
- Månedsopgørelse af data fra primærproduktion (månedlig)
- Følge salmonella-udviklingen i primærproduktionen og på slagterierne (daglig)
- Problemløsning vedr. kødsaftprøver, herunder kontakt til slagterier, Danish Meat Research Institute,
Laboratorium for Svinesygdomme, Klassificeringsudvalget, DTU, Fødevarestyrelsen og CGI(løbende)
- Vejledning til dyrlæger og producenter om regler og salmonella-reduktion (daglig)
- Kontakt til CGI ved data-problemer og ny programmering af datasystemer (løbende)
- Indlæsning af ferskkøds-data og kontrol af disse (ugentlig)
- Månedsopgørelse vedr. ferskkødsdata på slagterierne og overførsel af data til DTU og FVST (månedlig)
- Opgørelse vedr. skærpet salmonellaindsats på slagterierne (månedlig)
- Vejledning vedr. ferskkødsovervågning, skærpet indsats og særslagtning (løbende)
- Salmonella serotype-opgørelse (human - fersk kød) (månedlig)
- Case by case undersøgelser af grisekød - udviklingen følges (løbende)
- Information vedr. nye regler og bestemmelser til alle interessenter (efter behov)
- Håndtering af branchens salmonella-fradrag for besætninger i niveau 2 og 3 (daglig)
- Evaluering af nuværende handlingsplan og forberedelse af ny plan, herunder udarbejdelse af talrige notater
og analyser, se senere (løbende)
- Refusion af udgifter til udtagning og forsendelse af prøver fra ferskkødsovervågningen på slagterierne samt
administration af ordningen (årets afslutning)
- Varetagelse af branchens presseberedskab på salmonellaområdet (løbende)
2) Zoonoser og resistens
- Overvågning, fagligt beredskab og formidling af viden til alle interessenter (løbende)
- Koordinering i gruppen ’Fødevaresikkerhed på tværs’ (2 gange)
- Indsamling af viden via zoonosecenterets interessentgruppe (4 gange årligt)
- Varetagelse af branchens presseberedskab på områderne (løbende)
3) Formidlingsaktiviteter
- Der formidles viden om Salmonella til alle interessenter. Det sker ved telefonisk rådgivning til griseproducenter, dyrlæger, konsulenter og slagterier (dagligt)
- Der udarbejdes opgørelser af salmonellaundersøgelser fra såvel primærproduktionen som slagterierne
(månedlig)
- Der udsendes skriftligt materiale (efter behov)
- Der uploades viden om Salmonella på L&F’s og SEGES’ hjemmesider (efter behov)
- Der formidles viden ved møder og konferencer i Danmark og i udlandet (efter behov).
- Dele af ovennævnte materiale uploades til L&F’s og SEGES’ hjemmesider (efter behov)
Note 72. Risikovurdering - fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål:
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Formålet med aktiviteterne er at levere et afgørende bidrag i form af risikoanalyser, risikovurderinger og
andre analyser til forebyggelse af zoonotiske infektioner, til overvågning af restkoncentrationer af antibiotika,
forbudte stoffer og miljøfremmede stoffer såvel som resistente bakterier, til det veterinære beredskab, til
optimering af eksisterende overvågningsprogrammer samt til modernisering af kødkontrollen. Yderligere
tilvejebringes viden og dokumentation for anvendelse af biprodukter på en sikker og omkostningseffektiv
måde.
Projektets aktiviteter:
Fødevaresikkerhed:
1) Risiko-baseret overvågning for restkoncentrationer vedr. antibiotika samt ulovlige og miljøfremmede
stoffer
o Belysning af at ændre praksis i forbindelse med, at svineproducent kontakter slagteriet vedrørende
levering af slagtedyr, inden ophør af tilbageholdelsesfristen for antibiotika. I øjeblikket er vurderingen
særdeles konservativ og den efterfølgende håndtering ude af proportion med den risiko, som situationen
indebærer. Dette medfører betydelige omkostninger for slagteriet. Der er derfor arbejdet med at gøre
vurdering og håndtering mere risiko-baseret.
2)Beredskabsplaner for håndtering af uønskede stoffer i grisekød og kødprodukter.
3)Den forskningsmæssige indsats vedrørende medicinforbrug og resistens fx MRSA på svineområdet er
fulgt.
4)Der er deltaget i et forskningsprojekt vedrørende reduktion af spredning af MRSA fra svineproduktionen i
samarbejde med SSI, DTU og KU.
5) Bidraget til afslutning af ph.d.-projekt om cost-benefit for alternativer til antibiotika udført i forbindelse med
i forskningsprojektet ’University of Copenhagen Research Centre for Control of Antibiotic Resistance (UCCARE)’.
o Et phd-studium vedr. cost-effektiv reduktion af antibiotikaforbruget i svineproduktion er gennemført med
vejledning fra LF. Projektet omhandlede b.la. spørgsmålet, om øget brug af vaccination ville kunne reducere
antibiotikaforbruget. Analyser af danske data har vist, at dette ikke er tilfældet.
6) Deltagelse i følgegrupper og styregrupper vedrørende forbrug af antibiotika og vacciner i forhold til
resistens.
7) Risikobaseret kødkontrol - Evaluering af implementering af visuel kødkontrol og evaluering af praksis
omkring definition af controlled housing.
8) Risikovurdering for visuel kødkontrol af udendørs grise
o Simulering af effekt af visuel inspektion af slagtesvin fra udendørs besætninger er sammenlignet med
traditionel kødkontrol mht. detektion af mulig forekomst af kvægtuberkulose i svinebesætninger.
Simuleringen viste, at der med visuel inspektion vil gå flere måneder, før end kvægtuberkulose vil blive
detekteret i en smittet besætning i forhold til ved brug af traditionel kontrol, der hurtigt vil kunne detektere
infektionen. På den anden side, så har vi i DK ikke haft kvægtuberkulose i mere end 30 år, infektionen er
ikke kødbåren, og den vil ikke nå at smitte særlig mange besætninger sfa. strukturen i svineproduktionen,
hvor der er faste aftagere af smågrise. Det konkluderes, at det er mere cost-effektivt at målrette
overvågningen til importerede dyr, der kan være bærere af kvægtuberkulose.
9) Der har været udført et implementeringsstudium for erstatning af krav om udbening (GU) med målrettet
lokalkassation for kroppe af slagtesvin, der har vist tegn på tidligere blodforgiftning (kronisk pyæmi). Et
tilsvarende studium er i gang for søer.
10) Toxoplasma - bidrage med nødvendige understøttende aktiviteter i forbindelse med nordisk
kilderegnskab
11) Trikiner - udarbejdelse af dokumentation for etablering og vedligeholdelse af negligible risk compartment,
som beskrevet af OIE. Desuden indsamles viden om trikinlovgivningen både på nationalt og internationalt
plan
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Smitsomme husdyrsygdomme:
1) Situationen vedrørende spredning af afrikansk svinepest og andre smitsomme husdyrsygdomme er fulgt,
og projektet har bidraget til udredninger på DTU Vet
2) Deltaget i tværinstitutionel arbejdsgruppe under ledelse af Fødevareøkonomisk Institut mhp. at evaluere
betydningen af det danske beredskab mht ondartede smitsomme husdyrsygdomme
3) Analyser, udredninger, mødedeltagelse, præsentationer mv. vedr. Afrikansk Svinepest er gennemført i
samarbejde med SAF-projektet Veterinært Beredskab.
Aktiviteter for offentliggørelse, formidling og videndeling:
1) Projektets resultater er offentliggjort dels som rapporter og notater, der uploades til ansøgers hjemmesider
dels publiceret i danske og internationale tidsskrifter.
2) Øvrige aktiviteter er formidlet ved møder og konferencer i danske og internationale fora.
Note 73. Veterinært beredskab
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål:
Formålet er løbende at styrke svinesektorens beredskab i forbindelse med ondartede smitsomme
sygdomme, som fx Afrikansk eller Klassisk Svinepest og Mund- og Klovsyge samt andre alvorlige
svinesygdomme, herunder håndtering af mistanker og evt. udbrud, således at svinesektorens tab minimeres
mest muligt.
Projektets aktiviteter:
Aktiviteter i relation til mistanker og udbrud
- Der er informeret om sygdomsudviklingen i EU og i tredjelande samt løbende vurderet, om der er optræk til
uheldige markedssituationer. Der foreligger altid en ajourført vurdering af trusselsniveauet.
- Der er indsamlet viden om myndighedernes beredskabsplaner. og mistanker i besætninger eller på
slagterier er håndteret.
- Via deltagelse i implementeringen af myndighedernes beredskabsøvelser er der sikret opdateret viden til
gavn samt afholdt øvelser i samarbejde med Fødevarestyrelsen.
- Der er deltaget i efteruddannelses- og kursusaktiviteter sammen med beredskabets øvrige aktører.
Desuden deltagelse i kurser for både ansatte i Fødevarestyrelsen og i branchen.
- Bidraget til udvikling af Danish Disease Control, som varetages af Danish Transportstandard i regi af
SEGES. Systemet sikrer korrekte data i svineflyttedatabasen, så man ved en mistanke har fuldt ud overblik
over alle flytninger af grise.
Aktiviteter internt i erhvervet
- Branchen har udført øvelser i eget regi fx for de personer, som har en aktiv rolle i beredskabsplanerne.
- Der er leveret GIS kort til brug ved mistanke og ifm. øvelser.
- Beredskabet understøttes af en hjemmeside, som sikrer branchens aktører adgang til opdateret viden og
information om beredskabet. Hjemmesiden er løbende opdateret.
- De i erhvervet udarbejdede beredskabsplaner er vedligeholdt og afprøvet, herunder informationssystem
med organisering og ansvarsområder i sektoren og et varslingssystem (via SMS), som kan benyttes i
forbindelse med mistanker og udbrud.
- På baggrund af information om trusselsbilledet er der gennemført udredninger/analyser om konsekvenser
og mulige justeringer af anbefalinger til erhvervsaktører.
- Der er deltaget i projektarbejde/vidensudveksling med DTU Vet om spredning af Afrikansk Svinepest.
- Projektet har bidraget til diverse arbejder vedr. optimering af smittebeskyttelse med henblik på
forebyggelse af introduktion af sygdomme.
- Yderligere er situationen vedr. andre alvorlige husdyrsygdomme som fx PED virus fulgt tæt for at sikre, at
branchen har den fornødne viden til at vejlede og agere om nødvenligt.
- Endelig følges resultaterne af kontrollen med DANISH Transportstandard, og der er bidraget til grundlaget
for eventuelle korrektioner ligesom udviklingen i risikolande følges med henblik på justering af listen.
GIS (Geografisk informationssystem)
- Der er sikret adgang til et opdateret GIS-system, som ved mistanke eller udbrud af en smitsom sygdom kan
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generere diverse rapporter.
Formidlingsaktiviteter
- Viden om sygdomme, forebyggelse af sygdomme og det generelle trusselsbillede er vigtig information til
brugere. Derfor er der sikret webbaseret information om beredskabet, således at sektoren er opdateret.
- Mundtlig udveksling af viden med projektets interessenter er sket løbende.
- Der er videndelt med danske og udenlandske aktører, fx EU og OIE (World Organisation for Animal
Health). Det sker ved møder og på konferencer.
Note 74. Kontrol og HACCP Branchekoder
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål:
Projektets formål er at sikre indsamling, bearbejdning og formidling af viden til brug for generisk
implementering af fødevare- og veterinærlovgivning i form af branchekoder, opdatering af branchens
risikofaktor analyse værktøj (HACCP materialet) og endeligt til brug for optimering af egenkontrollen og
fremtidens kødkontrol.
Projektets aktiviteter:
Kontrol, HACCP og Branchekoder
Projektet indeholder 3 hovedaktiviteter, som tilsammen søger at dække grisekødsbranchens behov for viden
og videnskabelig dokumentation til brug for optimal og generisk implementering af lovgivning samt udvikling
og vedligeholdelse af virksomhedernes egenkontrolprogrammer.
Projektet indeholder følgende aktiviteter:
1. Kontrol, herunder egenkontrol
2. HACCP materiale
3. Branchekoder
Kontrol, herunder egenkontrol
Kontrolforordningen
Gennem UECBV’s veterinære arbejdsgruppe er der blevet arbejdet med den nye lovtekst, der skal erstatte
forordning nr. 854/2004. Dette arbejde er tæt på at være afsluttet, men det forventes, at der kan forekomme
mindre justeringer. Der har i denne forbindelse især været arbejdet med modernisering af kødkontrollen. Der
har været fokus på at få indført visuel kontrol, og Fødevare- og Veterinære Forhold har været med til at løfte
denne opgave via UECBV; herunder via direkte kontakt med medlemmer af EU Kommissionen på
veterinære arbejdsgruppemøder.
Workshop om Fremtidens Kødkontrol
Kødkontrollen har formuleret ’projekt fremtidens kødkontrol’, hvor arbejdsdelingen mellem myndighederne
og virksomhederne skal gøres tydeligere bl.a. ved revision og forenkling af kodesættet i et rødt (myndighed)
og blåt (virksomhed) kodesæt. Dette har foranlediget arbejde vedr. selve sygdomskoderne.
Sygdomskoderne
Fødevarestyrelsen har som led i moderniseringen af kødkontrollen besluttet at revidere sygdomskoderne for
svin og kreaturer. De røde koder er koder af betydning for fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd.
Fødevarestyrelsen skal i medfør af lovgivningen fortsat have ansvaret for de røde koder. Alle øvrige
forekomster af afvigelser fra kød (bylder, ar, friske knoglebrud) omfattes af et blåt kodesæt, som
Fødevarestyrelsen har meldt ud skal overtages af slagterierne. Med udgangen af 2018, var det fortsat
uafklaret om og hvordan det nye blå (og det røde) kodesæt kan implementeres på slagterierne samt
konsekvenserne heraf. Arbejdet pågår derfor videre i 2019, hvor det i løbet af februar og marts 2019 skal
undersøges og belyses gennem en række pilotprojekter. Resultaterne skal evalueres i samarbejde mellem
Fødevarestyrelsen og branchen, forinden der træffes beslutninger om det videre forløb.
Kontrol 2030
Deltagelse i Nordisk konference om modernisering af kødkontrol, Stockholm den 7.-8. marts 2018 med
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præsentationer samt input til diskussionen om, hvordan fremtidens kødkontrol kan se ud.
Der har desuden været afholdt workshop vedr. Fremtiden Kontrol 2030, hvor fokus er på den samlet kontrol
på sektoren, herunder kødkontrol (AM/PM-kontrol), audits og egenkontrol. Fokus var at afdække mulige nye
indsatsområder, fortsat optimering af det samlede kontrol-regime i sektoren og samtidig fastholde fokus på
dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Ligeledes må eventuelle ændringer i det samlede kontrolregime ikke kompromittere branchens mulighed for markedsadgang.
Godkendt Udbening (GU) - Slagtegrise
Alternativt til Godkendt Udbening (GU) på slagtegrise med kronisk pyæmi har Fødevarestyrelsen i 2018
godkendt, at man kan lave ’Special Udskæring’. Dette er sket på grundlag af en større sammenlignede
undersøgelse af 400 slagtegrise fordelt i fire grupper på to slagterier, som viste at en alternativ special
udskæring var lige så sikker til at finde bylder som GU. Ændringen har ført til, at bove, midterstykker og
skinker kan forarbejdes på særlige skærelinjer og slagterierne minimerer tab som følge af ukurante
skæringer. Endvidere er der ikke krav om at knoglerne skal forarbejdes som kategori 2 affald, men kan
forarbejdes som kategori 3 affald.
Godkendt Udbening (GU) - Søer
GU-proceduren omfatter også søer med kronisk pyæmi, men problemstillingen er anderledes, idét søerne
ikke skæres op, men sendes som halve kroppe til industriel forarbejdning (pølseproduktion). Ønsket har
derfor for slagterierne været en udvidet undersøgelse på den hængende slagtekrop. Der er gennemført en
undersøgelse af 100 kroppe, som skal evalueres af L&F og Fødevarestyrelsen. Evalueringen forventes
afsluttet primo 2019 med forventelig implementering i løbet af foråret 2019.
2. HACCP-materiale
HACCP-materialet er i 2018 opdateret i henhold til Annual Report on Zoonoses in Denmark 2016, samt
startet på opdatering i henhold til Annual Report on Zoonoses in Denmark 2017. Der er afholdt et
opdaterings- og erfaringsudvekslingsmøde med virksomhederne 13. april 2018.
Materialet er i årets løb opdateret i henhold til ny viden og lovgivning og udvidet med et afsnit om mineralske
olier. Herudover er sket en række opdateringer og præciseringer som følge af USA-inspektion på de USAautoriserede svineslagterier i foråret 2018.
Materialet kan findes på Landbrug & Fødevares hjemmeside: https://lf.dk/videnom/foedevareproduktion/hazardanalyse
3. Branchekoder
Der har ikke været behov for opdateringer af de eksisterende branchekoder.
Note 75. Afsætningsfremme af svinekød - Kina (EU-Promotion)
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Medfinansiering af EU-initiativer
Projektet medfinansieres af EU’s program for tredjelandspromotion ihht. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1144/2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter i det indre
marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008.
Projektets formål:
Formålet med projektet er at etablere og opbygge en stærk position for afsætning af svinekød via den
moderne detailhandel og food servicesektor i Kina (inklusive Hong Kong).
Projektets aktiviteter:
Projektet omfatter følgende aktiviteter, der alle gennemføres gennem hele den 3-årige projektperiode: 1)
Promotion med detailhandelen i Kina inkl. Hong Kong 2) Promotion med food servicesektoren i Kina inkl.
Hong Kong 3) Udstillinger i Kina og Hong Kong 4) Web-baseret kommunikation 5) Workshops i Kina 6)
Studieture til Danmark/EU.
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Note 76. Kvalificeret arbejdskraft til kødbranchen
Tilskudsmodtager: Danske Svineslagterier
Hovedformål: Uddannelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige
konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål:
Projektet skal styrke den danske Kødbranches kompetenceniveau og rekrutteringsevne. Gennem
kampagnen Minds behind Meat rekrutteres til jobs i kødbranchen og sideløbende kompetenceudvikles
udvalgte uddannelser/uddannelsesprofiler i et strategiske samarbejde mellem branche,
uddannelsesinstitutioner og fagforbund, så uddannelserne bedre matcher branchens nuværende og
fremtidige behov.
Projektets aktiviteter:
I. Indledende fase:
- Nedsættelse og drift at styregruppe (Kødbranchens Kompetenceudvalg)
- Udarbejdelse af 2 grundlæggende analyser (Specifikke behov for kødviden nu og i fremtiden,
Kødbranchens image blandt unge interne og eksterne)
- Udarbejdelse af strategi for projektarbejdet
II. Brancherettet indsats:
- Infomøder afholdt i hele landet om den kommende rekrutteringsindsats samt uddannelsesinitiativer
- Produktion af uddannelsesplanche - både digital og tryk (let tilgængelig info om uddannelser i
fødevaresøjlen samt praktik/speciale/projektmuligheder og kontakt-informationer)
III. Styrket kompetenceniveau:
- I samarbejde med NNF, ZBC-slagteriskolen og branchen er der udarbejdet en ny uddannelse, Danish Meat
Leadership Trainee, som iværksættes januar 2020
IV. Forbedret branche-image og rekrutteringsevne:
- Udarbejdelse, lancering og drift af Rekrutteringskampagnen Minds Behind Meat (lanceret september 2018).
Kampagnen møder de unge målgrupper på de sociale medier og ved events på skoler, karrieremesser mm.
V. Forskningsstrategisk indsats:
- Muscle Based Food Network forskningsseminar afholdt i januar 2018 (Convenience Meat Products)
- Kødforskningsstrategi er under udarbejdelse i samarbejde med Muscle Based Food Network, KU, AU, DTU
og DMRI (forventes færdig februar 2019)
- Løbende match-making aktiviteter, formidling af studenterprojekter o.lign.
Note 77. Opdræt uden anvendelse af antibiotika (OUA-produktion)
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at skabe et vidensbaseret grundlag for at øge produktionen af danske slagtesvin opdrættet uden
brug af antibiotika. KU og SEGES gennemfører i samarbejde studier med fokus på bl.a. risikogrise,
sundhedsstyring, diarresygdomme og fodring med henblik på et sundhedsstyringskoncept for OUAproduktion.
Projektets aktiviteter:
Projektet er planlagt som en gearing af et GUDP-projekt om OUA-produktion med deltagelse af
Danish Crown, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU), Statens Serum Institut
(SSI) og SEGES Svineproduktion.
Arbejdspakke 1 Phd-studie vedr. risikogrise og strategier for proteintildeling ved fravænning
Julie Lynegaard er påbegyndt et phd-studie. Indledningsvis er der udført litteraturstudier og vurdering af data
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fra de besætninger (Danish Crown andelshavere) som producerer OUA-grise. I et studie af 400 grise fra
fødsel til slagtning er det undersøgt, om grise allerede ved fødsel kan identificeres som værende i risiko for
behandling med antibiotika. Endvidere er der gennemført et intensivt ernæringsfysiologisk studie af effekten
af varierende proteinniveauer i fravænningsfoder i samarbejde med SEGES.
Arbejdspakke 2 Adjunktprojekt vedr. sundhedsstyringskoncept for OUA-besætninger
Dyrlæge Inge Larsen er ansat som adjunkt og projektforsker. I et studie af 100 grise fra fødsel til slagtning er
der i samarbejde med DTU udført detaljerede Infektionsprofiler og registreret kliniske sygdomstegn og daglig
tilvækst med henblik på at identificere sundhedsmæssige risikoperioder i OUA-produktionen. Der er
endvidere udført detailstudier af årsager af navlebetændelse hos nyfødte grise. Disse studier vil indgå i et
sundhedsstyringskoncept for OUA-grise med fokus på god dyrevelfærd. Konceptet støtter beslutninger om
forebyggelse og interventioner som f.eks. vaccination, probiotika-anvendelse, forbedret hygiejne og
management og NSAID-behandling.
Note 78. Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd - muligheder for
at udvikle lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at udvikle dansk indendørs produktion af
svinekød, som sælges med et dyrevelfærdsmærke. Med udgangspunkt i eksisterende dyrevelfærds-mærker
på svinekød fokuseres på, at produktionen skal være lønsom for landmænd og slagterier, og at den skal
imødekomme efterspørgslen hos forbrugere og detailkæder i Danmark, Sverige og Tyskland.
Projektets aktiviteter:
Projektet er opdelt i fem arbejdspakker hvis aktiviteter og status beskrives efter tur nedenfor:
Velfærdsmærker for svinekødsprodukter i Danmark, Sverige og Tyskland (AP1). I AP1 er
dyrevelfærdsmærkninger i hhv. Danmark, Sverige og Tyskland beskrevet i et internt notat med fokus på
dyrevelfærdsanprisninger i indendørs produktionssystemer. Disse omfatter mærkningsordninger i Danmark
(dansk lovgivning, Danish Transportstandard, mærkerne Antonius, Bornholmergrisen og Den go’e gris,
Fødevarestyrelsens hjerte 1 og 2 og COOPs hjerte 1), Tyskland (tysk lovgivning, Initiative Tierwohl, Mehr
Tierwohl, Für Mehr Tierschutz, Haltungskompass) og Sverige (svensk lovgivning samt Svenskt Sigill).
Interview guide og bruttoliste over interviewpersoner og plan for interview er udarbejdet, som gennemføres i
samarbejde mellem AP1 og AP2.
Interessentanalyse i Danmark, Sverige og Tyskland (AP2). I AP2 er der lavet en gennemgang af litteratur
med relevans for undersøgelsen. Denne gennemgang har blandt andet understreget den paradoksale
situation, værdikæder befinder sig i: Forbrugerne kan kun købe, hvad der allerede befinder sig i køledisken,
mens producenterne kun vil producere, hvad der er allerede efterspørges. Et vigtigt og underbelyst
spørgsmål i forlængelse heraf er således, hvordan detailkæderne agerer i forhold til det omtalte paradoks
med henblik på at opnå en selvstændig rolle i værdikæden. En bruttoliste over virksomheder og andre
interessenter, som skal interviewes, samt interviewguide blev præsenteret for følgegruppen i september
2018. Begge dele er efterfølgende blevet rettet til. De første interviews er foretaget, mens resten
gennemføres i 2019.
Forbrugeranalyser af betalingsvilje for mellemprodukter af svinekød (AP3). I AP3 er der med udgangspunkt i
resultater fra AP1 og litteraturstudiet om forbrugerholdninger til dyrevelfærd i svineproduktionen i Danmark,
Sverige og Tyskland lavet udkast til spørgsmål, der kan indgå i forbrugerspørgeskemaet. Spørgeskemaet er
foreløbig baseret på følgende syv dimensioner: dyreetiske holdninger, holdning til dyrevelfærd, tillid til
udenlandsk kød, præferencer for nationalt kød, kødforbrug, indkøbspraksis og socio-demografi. Desuden er
der lavet en bruttoliste med relevante velfærdsegenskaber, der kan indgå i valgeksperimentet.
Spørgeskemaet er diskuteret på følgegruppemødet i september 2018 og rettet til. Et litteraturstudie om
forbrugerholdninger indgår i arbejdspapiret Sandøe & Christensen (2018), som kan ses på projektets
hjemmeside under resultater
(https://dyreetik.ku.dk/forskningsprojekter/vaerdiskabelse-i-dansk-svineproduktion/resultater/).
Analyser af omkostninger og incitamenter i forhold til øgede velfærdskrav (AP4). Status for AP4 er, at
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litteraturstudiet på omkostningsanalyser og landmænds holdning til dyrevelfærd er næsten fuldendt. En vigtig
konklusion herfra er, at landmænds opfattelse af dyrevelfærd typisk er forskellig fra forbrugernes opfattelse,
men at der specielt for økologiske producenter og visse andre niche-grupper af landmænd er større
overensstemmelse. Der er lavet omkostningsanalyser på de mest udbredte dyrevelfærdsmæssige tiltag
fundet i AP1; og disse blev præsenteret på følgegruppemødet i september 2018. Arbejdspakken afventer
udkast til spørgeramme/-skema fra AP2 og AP3 med henblik på at genbruge samme terminologi og
formuleringer i spørgerammen overfor landmænd i AP4.
Samlende analyse og formidling af resultater (AP5). Status for AP5 er, at alle arbejdspakker er i fuld gang,
og at der opleves stor videndeling og synergi mellem arbejdspakkerne. Der har været afholdt to heldags
projektmøder samt en række skype-møder. Der er etableret en projekthjemmeside
(https://dyreetik.ku.dk/forskningsprojekter/vaerdiskabelse-i-dansk-svineproduktion/). Der er nedsat en
følgegruppe, der repræsenterer bl.a. primærerhverv, slagterisektoren, dyreværnsorganisationer, og
detailkæder. Følgegruppen består af nedenstående personer:
- Christian Fink Hansen, SEGES Svineproduktion
- Anders René Jensen, REMA 1000
- Peter Mollerup, DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation (DOSO)
- Karl Christian Møller, Danish Crown
- Mette Kirkeskov Sie, Fødevarestyrelsen
Note 79. Optimal anvendelse af antibiotika
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at sænke det samlede antibiotikaforbrug i svineproduktion ved at undersøge behandlingsregimer
med reduceret dosering og behandlingsperiode, der fortsat kan helbrede grise og dertil reducere
resistensudviklingen.
Projektets aktiviteter:
Projektet gennemføres som et PhD studie i samarbejde imellem Københavns Universitet (KU) og SEGES
Svineproduktion.
PhD-studiet vedrører optimal anvendelse af antibiotika i forbindelse med behandling af fravænningsdiarré i
besætninger der frivilligt er ophørt med medicinsk zink. Malene Kjelin Morsing er ansat som PhD-studerende
i projektet.
Der er udført litteraturstudie vedr fravænningsdiarré i svinebesætninger.
I et en feltundersøgelse er prævalensen af nyfravænnede grise med diarré opgjort i 10 besætninger der
frivilligt har undladt at anvende medicinsk zink. I dette studie er der yderligere indsamlet gødningsprøver, og
udført bakteriologisk undersøgelse for hæmolytiske E. coli. Disse isolater er toksin og fimbrietypet med
henblik på påvisning af ETEC (enterotoxiske E. coli). Resistensmønster for alle ETEC isolater er undersøgt.
Der er endvidere indsamlet besætningsinformationer vedr. fravænnings- og sygdomsmanagement,
antibiotikaforbrug, fodring af smågrise og motivation for ophør med medicinsk zink mv. Dataindsamlingen på
dette studie er afsluttet og artikelskrivning er påbegyndt.
Endvidere er en protokol for et behandlingsstudie af fravænningsdiarré færdiggjort.
Note 80. Bekæmpelse af mavesår hos smågrise
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med dette projekt er at reducere forekomsten af mavesår hos smågrise. Målet er under praktiske
produktionsforhold at undersøge, om kombination af forskningsresultaterne fra dette projekt på en
kosteffektiv måde kan reducere forekomsten af maveforandringer.
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Projektets aktiviteter:
I 2018 er fase 2 i projektet gennemført i en besætning.
Fase 2 - Risikofaktorundersøgelse
Formålet er at identificere karakteristika hos den individuelle gris, som har indflydelse på risikoen for at
udvikle mavesår med henblik på at kunne målrette interventioner mod de grise, der har mest brug for det.
Forsøget er gennemført i en besætning med mavesårsproblemer i smågriseperioden. Besætningen
anvendte pelleteret færdigfoder, der er en kendt risikofaktor for mavesår.
Kuldsøskende fra 30 søer er fulgt fra fødsel til 10 uger efter fødsel. Faktorer, der forventes at have
indflydelse på udvikling af mavesår, er registret for den enkelte gris (f.eks. køn, fødselsvægt, alder ved
fravænning og fravænningsvægt). 58 pattegrise er aflivet ved en alder på ca. 20 dage og 210 smågrise er
aflivet ved 10 ugers alderen. Mavesundheden er undersøgt hos de aflivede pattegrise og smågrise, og der er
foretaget målinger af konsistens, tørstofindhold og pH i maveindholdet. Vævsprøver af maveslimhinde og
prøver af maveindhold er udtaget til mikrobiologiske analyser (fuld metagenom analyser).
Fase 2 gennemføres i samarbejde mellem Københavns Universitet og SEGES Svineproduktion.
at kunne bringe ny og betydningsfuld vide, der på sigt kan reducere forekomsten af mavesår hos smågrise.
Note 81. Et kilo ekstra gris med glukose
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Dette projekt vil lede til nye management- og fodringsstrategier, der kan optimere overlevelsen og tilvæksten
af de mindste grise i kuldet, og dermed bidrage til målet om en ekstra gris per kuld og at tilvæksten af de
mindste grise øges og at man derved får en mere robust gris ved fravænning.
Projektets aktiviteter:
Der er søgt om projektforlængelse da projektet er i fuld gang men vi har ikke fået nok pattegrise I
forsøgsgrupperne endnu.
Fire grupper IUGR grise er blevet tildelt varme og har derefter fået en af fire behandlinger; placebo (6 ml
vand pr gang), glukoseinjektion (6 ml pr gang), oralt glukose (6 ml pr gang) og oralt glucose (12 ml pr gang).
Grisene får behandlingen to gange med 3 timers mellemrum, bliver vejet og bliver fuldt til 30 kg. Mindst 20
grise i hver gruppe vil blive fulgt indtil fravænning, for at se langtidseffekten af interventionerne fra det første
døgn. Alle grise i forsøget vil blive samlet hos en mindste amme for at give forsøgsgrupperne så ens vilkår
som muligt. Pattegrisene er født i løbet af natten/morgenen og bliver taget fra inden kuldudjævning/morgen
rutiner.
Note 82. Diagnostik og konsekvens ved navlehævelser hos svin
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål:
Det primære formål med projektet er at udvikle diagnostiske værktøjer, der på et tidligt tidspunkt kan skelne
mellem grise med hævelser ved navleområdet, der ud fra dyrevelfærdsmæssige og økonomiske grunde bør
aflives, og grise, der med fordel kan fedes op til slagtning.
Projektets aktiviteter:
Projektet er delt op i 4 arbejdspakker (AP):
AP1: Indsamling af data fra udvalgte besætninger
AP2: Aflivning og patologi af hævelser ved navlestedet
AP3: Resultatopgørelse og korrelationsundersøgelse
AP4: Afprøvning af korrelationsberegninger i besætninger
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AP1: Feltundersøgelser er foretaget i to besætninger, hvor i alt ca. 3000 grise er øremærket og fulgt fra
fødsel til slagtning. Grise, der udvikler buler ved navlestedet, er registreret, og disse grise er scannet
løbende ved navlestedet for at se, hvordan bulen udvikler sig og om grisen er transportegnet ved slagtning.
AP2: En tværsnitsundersøgelse er foretaget, der har til formål at belyse, hvad der karakteriserer indholdet af
udposningen samt estimere en prævalens over forekomsten af udposninger på slagtetidspunktet. Der har
været 4 indsamlingsdage på Danish Crown i Ringsted. Præparaterne er beskrevet, fotograferet samt frosset
ned til yderligere billeddokumentation. Der er desuden taget prøver til histologi og af cystevæske.
Trine Hovmand (PhD studerende) har gennemført og bestået følgende kurser: Forsøgsdyrskursus og
Epidemiologikursus 1.
Trine Hovmand er gået på barsel i august 2018, og projektet er sat i bero indtil medio 2019.
Note 83. Anvendelse og validering af Vetstat data ved rapportering af antibiotikaforbrug i
svinesektoren med særlig fokus på økologiske besætninger
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål:
Projektets generelle formål er at fortsætte arbejdet med at teste og evaluere Vetstat og anvendelsen af
automatiserede udtræk som mål for det danske antibiotikaforbrug i svineproduktionen. Herudover fokuserer
projektet specifikt på undersøgelse af antibiotika-anvendelse i danske sohold samt økologiske
svinebesætninger. I projektet anvendes dataudtræk fra Vetstat og slagterierne samt spørgeskema omkring
håndtering af ’overskuds’ antibiotika i økologiske besætninger.
Projektets aktiviteter:
Et specialeprojekt har undersøgt overensstemmelsen mellem registreringer i medicinlogbogen og VetStat for
økologiske svinebesætninger. Håndteringen af restmængder af antibiotikaforbrug er ligeledes blevet
afdækket i dette specialeprojekt. Der er ydet vejledning til den specialestuderende, og derudover er
resultaterne præsenteret i en videnskabelig artikel.
Baseret på data udtræk fra VetStat er der set på antibiotika- og vaccineforbrug i både økologiske og
konventionelle svinebesætninger. Disse data er koblet til data fra kødkontrolsdatabasen. Studierne af disse
data er beskrevet i artikler samt præsenteret på en række konferencer.
Der er indsamlet data omkring antibiotikaforbrug i danske sobesætninger og ses på sammenhæng mellem
forbrug, besætningskarakteristika og risikofaktorer samt sygdomsanmærkninger.
Projektdeltagerne har deltaget i arbejdsgruppemøder om udvikling af en elitebedrift-ordning for
svinebedrifter. Arbejdet med VetStat har også været brugt til at udarbejde materiale til brug i denne
arbejdsgruppe. Dette bestod i en præsentation af antibiotikaforbrug til smågrise og slagtesvin samt
betydningen af besætningsstørrelse, som efterfølgende indgik i diskussionen af opgørelsen af
antibiotikaforbrug og betydningen af produktivitet/produceret pr. stiplads for dette.
VetStat datahar i dette projekt desuden været anvendt til at assistere medarbejdere i SEGES
(HusdyrInnovation, Sundhed & velfærd, svin) med at besvare spørgsmål om bl.a. dyrlægeregistreringer og
indkøb af vacciner. Dette har bidraget til planlægningen af arbejde og nye projekter i SEGES-regi
Note 84. Kontrol med klassificering m.m. af svin/kvæg/får
Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget
Hovedformål: Kontrol
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige
konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål:
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På basis af EU-regler og en dansk bekendtgørelse gennemføres uanmeldte tilsyn på alle større svine- og
kreaturslagterier og tillige på hovedparten af danske svine- og so-slagterier i relation til en række
brancheregler. Tilsynet med såvel de offentlige regler som branchereglerne skal sikre, at de kvalitetsdata,
der danner grundlag for afregning for ca. 19 milliarder kr. per år til de danske svine- og kvægproducenter, er
korrekt målt, registreret og anvendt.
Projektets aktiviteter:
1. Der er foretaget uanmeldte tilsynsbesøg på danske svine- og kreaturslagterier.
2. Der er foretaget overvågning og dataopsamling m.v. ved online opkobling til slagterierne og ud fra de
slagtedata, slagterierne indberetter til slagtesvin- og slagtekvægdatabaserne.
3. Der er foretaget administrativ behandling af alle henvendelser fra producenter, slagterier,
forskningsinstitutter og myndigheder i ind- og udland med relation til vejning, klassificering og
prisrapportering af svin og kreaturer.
4. Der er foretaget tilsyn med datagrundlaget for udbetaling af slagtepræmier i overensstemmelse med
Landbrugsstyrelsens instruks.
5. Alle danske EU-informationsforpligtigelser m.v. i relation til vejning og klassificering samt med kontrol af
prisrapportering er varetaget.
Note 85. Alderens effekt på proteinfordøjelighed i smågrise
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets primære formål er, at undersøge om fordøjeligheden af protein ændres med fravænnende grises
alder, og særligt om der er forskel på protein kilder og effekten på tarmsundheden. Det sekundære formål er,
at undersøge om forskellige proteinkilder leverer aminosyrer til blodet på samme tid, som forudsætning for
effektiv udnyttelse. Proteinkilderne der skulle undersøges i projektet var hvede, sojaskrå, enzymbehandlet
sojaprotein, rapsskråprodukt og kasein.
Projektets aktiviteter:
a) Absorptionsforsøg (jan 2018 - juli 2018)
Et intensivt forsøg, der havde til formål at undersøge absorptionen af aminosyrer i blodet over tid. Syv grise
blev fodret med syv forskellige foderblandinger indeholdende henholdsvis proteinkilderne hvede, sojaskrå,
enzymbehandlet sojaprotein, rapsskråprodukt og kasein, samt hydrolyseret kasein og en blanding
indeholdende udelukkende frie aminosyre. Hver gris blev fodret med én foderblanding hver dag gennem 5
dage, således at samme gris ikke modtog samme foder to dage. Fra grisene blev der taget blodprøver både
30 minutter inden, samt 30, 60, 90, 120, 180 og 360 minutter efter fodring, som blev analyseret for frie
aminosyrer.
Resultaterne af dette delforsøg viser tydeligt, at absorptionen af aminosyrer er forskellige afhængigt af
proteinkilden. På baggrund af forsøget kan man således karakterisere kasein, hydrolyseret kasein samt
enzymbehandlet sojaskrå som hurtige proteinkilder, hvilket betyder at de frie aminosyrer kan måles i relativt
høje koncentrationer i blodet kort tid efter fodring, sammenlignet med de langsomme proteinkilder, som i
dette forsøg, som var hvede, sojaskrå og rapskråproduktet. Således er proteinabsorptionen altså en
væsentlig faktor når proteinprodukter skal vurderes for effektiv udnyttelse. Delforsøget er fuldt afsluttet, den
videnskabelig artikel er indsendt til det videnskabelige tidsskrift ANIMAL og der er taget initiativ til
populærvidenskabelig formidling i fagtidsskrift. De to behandlinger med hydrolyseret kasein samt frie
aminosyrer var ikke oprindeligt planlagte og blev inddraget via øget egenfinansiering.
b) Fordøjelighedsforsøg og tarmsundhed (aug 2018 - dec 2018)
Et eksperimentelt forsøg blev planlagt og udført for at undersøge udviklingen af fordøjeligheden af de 5
forskellige proteinkilder, samt deres effekt på tarmsundheden de første uger efter fravænning. Grundet
forsøgets omfang blev forsøget opdelt i flere forsøgsperioder. Der var opsamling af tarmindhold og tarmvæv
ved slagtning dag 7, 14. 21 og 28 efter fravænning (30 grise blev slagtet i alt for hver af dagene, herunder 6
for hver foderblanding). Herudover blev der også slagtet 8 smågrise på dagen for fravænning, hvorfra der
blev taget tarmprøver. Der blev i alt brugt 128 grise til forsøget.
Det fulde eksperimentelle forsøg er udført, og foder og proteinkilder er blevet analyseret. Nogle analyser af
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vævsprøver og tarmindhold fra delforsøg b) er stadig i proces. Delforsøg b) vil blive afrapporteret som
planlagt i det kommende år med anden finansiering. I dette delforsøg måtte en periode gentages da det viste
sig umuligt at indsamle tilstrækkelig mængde tarmindhold fra det oprindeligt planlagte stykke tarm.
Konsekvensen heraf har været at forsøgets praktiske elementer blev afsluttet i december, hvorved vi ikke før
foråret 2019 kan konkludere på delforsøg b. Dermed er lagt øget egenfinansiering for at færdiggøre
delforsøget.
Note 86. Råprotein og aminosyrer til soens mælkeproduktion (RASP)
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets hovedformål er at sikre optimal forsyning med råprotein og livsnødvendige aminosyrer til søer, så
foderudnyttelse og mælkeydelse øges, samtidigt med at soens mobilisering og udskillelsen af næringsstoffer
i gødning og urin (og dermed miljøbelastningen) reduceres.

Projektets aktiviteter:
Fase 1: Hvordan udnytter diegivende søer foderets energi og protein, når de får stigende mængder protein i
foderet.
Fase 2: Undersøge hvilke aminosyrer der er mest begrænsende for soens mælkeproduktion.
Fase 3: Undersøge om søer bør fodres med drægtighedsfoder, diegivningsfoder eller et mix omkring faring.
Note 87. Energi og mineraler - nøglen til hurtige faringer (EMØF)
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
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 (vurderet
ud fra faringslængde, livmoderens sammentrækninger, dødfødte, og overlevelse lige efter fødsel).
Gennemført.
Fase 2: Absorption og omsætning af mineraler hos sendrægtige og diegivende søer (Medio-ultimo 2015).
Gennemført.
Fase 3: Pilotundersøgelse af farende søer (Primo 2016). Gennemført.
Fase 4: Energiforsyningens betydning for soens faring (Medio-ultimo 2016). Gennemført.
Note 88. Markedsovervågning af smågriseeksporten og blotlæggelse af prisdannelsen
Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
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. 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.
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Projektets aktiviteter:
- Der er opbygget en database med historiske noteringer for smågrise i Danmark, Tyskland og Holland.
- Flere gange ugentlig er der udsendt markedsinformationer, som hyppigt citeres i landbrugspressen.
- Der blev etableret en hjemmeside med smågrisenoteringer og prisprognoser, som opdateres regelmæssigt.
- Der er opbygget en prisportal på internettet, hvor faktiske smågrispriser kan sammenlignes.
- Markedsprisen for smågrise og forventningerne hertil er vigtig beslutningsstøtte og information, som hyppigt
bruges og diskuteres i svineproducenternes strategiske overvejelser - fx gårdråd, erfagrupper mv.
- Der er afholdt månedlige telefonkonferencer med en fast gruppe af eksperter fra Tyskland, Holland og
Polen.
- Der blev gennemført en kvalitativ undersøgelse af det tyske marked mht. de nuværende rammevilkår,
specielt kastration med bedøvelse.
Note 89. Alternativ håndtering af selvdøde og aflivede grise
Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter
Hovedformål: Produktudvikling
Projektets formål:
Danske svineproducenters omkostninger til Daka har de seneste år været stigende, og markedet er præget
af et monopol, stram lovgivning og store krav til hygiejne. Formålet med dette projekt er at undersøge to nye
afsætningsmuligheder, som vil være økonomisk attraktive for danske svineproducenter, uden at gå på
kompromis i forhold til smitterisiko og hygiejne.
Projektets aktiviteter:
I samarbejde med ReTec, AgroFora og Skovgaard Consult skulle udvikles en pilotmodel, som på decentrale
anlæg kan separere det biologiske materiale fra grisenes
knogler. Det biologiske materiale hygiejniseres, testes for gasværdi og sælges til biogasanlæg. Knogledelen
knuses og hygiejniseres og kan herefter tilbageføres til marken og vil samtidig give mulighed for en
recirkulering af værdifuldt fosfor. Der vil i projektet blive eksperimenteret med forskellige
hygiejniseringsmetoder, varmebehandling (tilladt), syrebehandling (tilladt for minkkroppe) og kompostering.
En del af projektet vil være en undersøgelse/beskrivelse af, om de komposteringsanlæg, som anvendes i
USA og Canada, kan teknologioverføres til implementering under danske forhold og lovgivning, enten til hele
døde dyr eller til knogledelen alene.
Som det ses af oplægget til projektet, kan det opdeles i 2 dele. Dels en meget praktisk del, hvor man ville
forsøge os med at producere en ”pulp”, som kunne anvendes i biogasanlæg, og dels en undersøgelse af,
om de metoder, man anvender i USA og Canada, kan finde anvendelse i Danmark.
Begge tilgange til problemet mødte en uoverstigelig mur, som hedder den europæiske biproduktforordning.
Den stiller meget store krav til håndtering og behandling af materiale. Alt sammen
smittebeskyttelsesforanstaltninger. En del af disse krav giver ikke meget faglig mening, men i en tid, hvor der
kæmpes med ASF og bygges vildsvinehegn ved grænsen, skal der ikke diskuteres lempelser og
dispensationer. Derfor fandt projektet også ret hurtigt ud af, efter at have konsulteret de danske ansvarlige
myndighedspersoner, at den nordamerikanske tilgang til problemer var et ”No go”.
Note 90. Letstalden, fase 2
Tilskudsmodtager: Danske Svineproducenter
Hovedformål: Produktudvikling
Projektets formål:
Målet er at færdiggøre staldkonceptet, "Letstalden", hvor ambitionen er en 50 pct. billigere løsning end et
traditionelt staldanlæg til grise, så afskrivningsperioden kan afkortes, samtidig med at fleksibilitetsværdien af
råhuset kan øges og dermed opfylde Vækstpanelets Anbefaling 3, Handlingspunkt 16.
Projektets aktiviteter:
AP 1:
I forbindelse med projekteringen af et konkret byggeprojekt og de efterfølgende fremkomne tilbud har der
vist sig en række nye forslag til videreudvikling og besparelser, som der er arbejdet videre med. Det gælder
optimering af råbygningen herunder bygningsbredder.
AP 2:
Der er opbygget en prototype af gyllekanaler med membranbund og plastikkanaler på en sandpude.
Opbygningen er testet med vibratorer og et hold grise. Efterfølgende er hele opbygningen adskilt og
analyseret for utætheder og svagheder.
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Note 91. Sund Mor - Sundt Barn (APPROACH)
Tilskudsmodtager: Herlev Hospital
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er, at undersøge hvordan optimal kost med øget proteinindhold og begrænset vægtøgning under
graviditeten, kan nedsætte barnets risiko for overvægt og livsstilssygdomme såsom type 2 diabetes og
hjertekarsygdomme
Projektets aktiviteter:
6 mdr. undersøgelse, sidste gennemført og hermed afsluttet
18 mdr. undersøgelse, fortsat i gang
3 år undersøgelse, fortsat i gang
opsamling af diverse prøver og informationer fra børnene i forbindelse med undersøgelserne.
Registrering og beregning af kostdata fra interventionen, sidste gennemført og hermed afsluttet
Registrering og beregning af baggrundsdata fra forsøgsdeltagerne
Note 92. Markedsadgang via videndeling på fødevare- og veterinærområdet
Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestre
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Projektets formål er at bidrage med nødvendig viden ved udviklingen af nye tiltag, samt ikke mindst at
bevare og fremme dansk svinekød adgang til alle relevante markeder på baggrund af et højt
fødevaresikkerhedsniveau og en høj veterinær status i et troværdigt og velfungerende dansk system.
Derfor er der fortsat brug for opbygning og deling af viden på tværs af alle interessenter og myndigheder i
svinekødsektoren.
Projektets aktiviteter:
Branchekode og egenkontrolkrav:
Formidling og implementering krav, praksis og regler via generiske brancheretningslinjer, der er tilpasset
sektorens virksomhedstyper, herunder slagterier.
Små og mellemstore slagterier - Danmark og det europæiske marked:
Faglige dialogmøder med Kødkontrollens enhed for slagtehuse samt andre funktioner i kødkontrollen.
Kontrolkoncept og værktøjer til regelsæt - 3. landseksport:
Branche-myndighedssamarbejde for at videreudvikle et kontrolkoncept med bl.a. målrettet videndeling
mellem myndighederne og sektorens virksomheder.
Eksport til tredjeland - USA-inspektion:
Faglig forberedelse af virksomheder, planlægning og gennemførelse af tredjelandsinspektioner. DSM
bidrager svarende til organisationens andel af eksportvirksomheder.
Deltagelse i tekniske arbejdsgrupper, følgegrupper, styregrupper og dialogmøder.
Koordinering af viden og indsatsområder med myndigheder og andre relevante aktører om bl.a. kontrol
generelt, branchekoder, salmonella, eksport, sanktioner, mærkning.
Salmonellahandlingsplanerne - fremtidig indsats
Deltagelse i bl.a. arbejdsgruppe med bl.a. FVST, DTU, L&F, DMRI og SEGES med henblik en koordineret
national indsats, der afløser den femte salmonellahandlingsplan. Vedtagelse af driftsplan indtil ændringerne
vedtages og implementeres.
Ny lovgivning og aktuelle temaer - implementering og formidling:
Afholdt temamøder og slagtehusmøder med fokus på økologiregler og dyrevelfærd.
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Slagtehusmøder, temadage og nyhedsbreve
DSM afholdt 2x3 slagtehusemøder for slagterierne. Formidling og udveksling af viden om fx ASF og økologi
sker også ved temamøder, via notater, standardprocedurer (USA), branchekoder samt gennem
nyhedsbreve, som lægges på www.danskeslagtermestre.dk samt www.slagtehuse.dk
Note 93. Udpegning af slagtesvinebesætninger og antal prøver til salmonellaovervågning
Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestre
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål:
At sikre en fortsat driftssikker og præcis udpegning af besætninger og antal prøver til overvågning for
salmonella i danske slagtesvinebesætninger.
Projektets aktiviteter:
De gennemførte aktiviteter er support af brugere samt opdatering og udvikling af systemet til at kunne
håndtere flere funktioner i forbindelse med udpegning til salmonellaprøvning hos slagtesvineproducenter i
regi af Salmonellahandlingsplanerne samt producenternes obligatoriske afgivelse fødevarekædeoplysninger
til slagterierne.

Note 94. Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
At fastholde Danmarks førerposition indenfor økologisk svineproduktion på baggrund af en forbedret
produktionsøkonomi hos landmændene - samtidig med at miljøbelastningen pr. kg produceret kød
reduceres. Dette vil forbedre grundlaget for den ønskede stigning i tilgangen af råvarer. Større tilgang af
råvarer vil betyde en markant øget omsætning i alle led af værdikæden.
Projektets aktiviteter:
NB: Der beskrives aktiviteter der hver især er udført af en eller flere af projektets tre hovedaktører: SEGES
Økologi, SEGES Svineproduktion og Udviklingscenter for Husdyr på Friland KS.
Arbejdspakke 1: Udvikling og afprøvning, reduceret forbrug.
a) Foderspild:
Aktiviteter 2018:
- Afprøvninger til at reducere det fysiske foderspild afsluttes.
- Udvikling af udstyr til mekanisk bekæmpelse af rotter samt elektronisk fugleskræmsel afsluttes.
- Manual (fakta-ark) til økologiske svineproducenter om foderspild udarbejdes.
c) Foderoptimering:
Aktiviteter 2018:
- De optimerede foderblandinger beskrives
- Udfærdige foderbudget - inkl. grovfoder - for en besætning med 300 søer og 6.500 slagtesvin.
- Beregne selvforsyningsgrad for en modelbesætning med 300 søer og 6.500 slagtesvin.
(se også under arb.pk. 3).
Arbejdspakke 3: Sædskifte
Aktiviteter 2018:
- Udarbejdelse af to sædskifteplaner:
a) Én, der præsenterer forslag til et sædskifte på let jord med økologisk svineproduktion. I sæd-skiftet tages
hensyn til at folde til søer er med i mark-rotationen. Notat skrives.
b) Én, der præsenterer forslag til et sædskifte på tungere jord uden husdyrhold. En sådan bedrift er en
potentiel samarbejdspartner for en svinebrugsbedrift. Notat skrives.
- Estimering af udbytter opgivet i energi og protein. Disse sammenholdes med foderbudgettet udarbejdet i
arb.pk. 1 a) hvor også selvforsyningsgraden beregnes.
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Arbejdspakke 4: Bundlinje - økonomi, miljø og arbejdsmiljø
Aktiviteter 2018:
- Der beregnes konsekvens for henholdsvis økonomi og næringsstofbalance for de tiltag projektet foreslår.
Der udarbejdes to notater til landmænd og andre interessenter.
Arbejdspakke 5: Vidensindsamling og formidling
Aktiviteter 2018:
- Gensidig udveksling til andre relevante projekter
- Løbende formidling via eksisterende erfagrupper, temadage, kongresser, artikler og hjemmesider.
- Markvandring for producenter og rådgivere vedrørende skadedyrsbekæmpelse
- Afsluttende workshop for interessenter
Arbejdspakke 6: Projektledelse
Aktiviteter 2018:
- Afholdelse af projektmøder og arbejdspakkeleder-møder
- Økonomistyring
- Indsendelse af slutrapport (GUDP) og årsrapport (SAF)
Note 95. Lokalbedøvelse ved kastration - udfordringer i faremarken
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektet har fået bevilling til ændret fokus samt en forlængelse til og med 2019. Det ændrede projekt har til
formål at nytænke og designe relevant udstyr til brug ved lokalbedøvelse ved kastration for derved at skabe
rammerne for ’Den gode kastration’. ’Den gode kastration’ består af velstrukturerede arbejdsrutiner og
udstyr, og har således både fokus på grisen, producenter og deres medarbejdere.
Det ændrede projekt baseres på det formål, aktiviteter osv. der er beskrevet i ansøgningen med titlen Den
gode kastration, indsendt til Svineafgiftsfonden ved ansøgningsrunden i august 2018.
Projektets aktiviteter:
Alle aktiviteter i det ændrede projekt ligger i 2019.
Fra det oprindelige projekt er der udarbejdet en protokol til indsamling af erfaringer vedr. brug af
lokalbedøvelse og kastration. Der er endvidere gennemført en række besøg samt foretaget telefoninterviews
af besætninger vedr. kastrationsrutiner i faremarken, besætningernes implementering af procedurer for
lokalbedøvelse samt interviews af medarbejdere omkring udfordringer samt ønsker og behov til nyt udstyr og
metoder, der kan lette den praktiske håndtering af lokalbedøvelse.
Note 96. Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
At udvikle et nyt produktionskoncept til en intensiv produktion af økologiske eller konventionelle frilandsgrise,
der bliver på marken fra fravænning til slagtning, og som er integreret i markdriften. Projektet dækker hele
værdikæden - fra fravænningsgris til kødprodukt.
Projektets aktiviteter:
AP1: Videreudvikling af det mobile produktionsudstyr
Aktiviteter
-Udvikling af udstyr til individuel fodring af grise herunder fodrings- og vejeteknikker
-Indretning til optimal sundhed og trivsel for grisene
-Dimensionering af anlæg og udvikling af dets funktionalitet f.eks. i forhold til vejrlig, reparation og
vedligehold, arbejdskraftbehov, planteproduktion samt flytning på mark og transport på vej,
AP2: Produktion, foderforbrug, sundhed, slagtekvalitet og miljøbelastning ved mobilt svinesystem
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Aktiviteter:
-Dokumentere grisenes produktion og sundhed
-Undersøge effekten af forskellige fodrings- og flyttestrategier på slagtesvins adfærd, sundhed, tilvækst,
foderudnyttelse, slagtekvalitet og indtag af næringsstoffer ved direkte fouragering i marken samt systemets
potentielle kvælstofbelastning.
-Estimere effekt på bedriftens samlede afgrødeproduktion og næringsstofhusholdning ved forskellige
jordtyper.
AP3: Dyrknings- produktions- og afsætningskoncept fra fravænning til slagtning
Aktiviteter:
-Indsamling af data til beskrivelse af intensiv, mobil produktion af slagtesvin og markdrift, dyrkning og optimal
nærings-stofudnyttelse, valg af grovfoderafgrøder gennem dyrkningssæsonen. Undersøgelser af fx
maskinbehov, arbejdseffektivitet, dyrkningssystemer og strukturskader på forskellige jordboniteter, effekt på
rodukrudt, afgrøder gennem vækstsæsonen samt fremspiringseffekt af fx olieræddike spredt i
gødningsområdet.
-Undersøgelse af effektivitet og økonomisk rentabilitet vedr. anlæg og produktion.
-Undersøgelse af produktionsmetodens effekt på slagtekvalitet målt som kødprocent, muligheder for
differentiering af råvare, produktionstilpasninger mht. optimering af kødkvalitet.
-Udvikling af rådgivningskoncept vedrørende slagtesvineproduktion integreret i markdriften, herunder
optimering af kvælstofopsamling, plantedækker og afgrøder gennem året.
-Projektledelse og -administration
-Formidling af det samlede projekt.
Det samlede projekt er et GUDP-projekt på i alt 9,2 mio. kr. SAF medfinansierer Økologisk Landsforenings
(og Udviklingscenter for Husdyr på Friland-har eget effektskema) aktiviteter i arbejdspakke 3. Økologisk
Landsforening står for projektledelsen og -administrationen, deltager i dataindsamling og udvikling af
produktionsstrategier, rådgivning vedr. planteproduktionen samt i formidlingsopgaven.
I 2018 er samarbejdet med arbejdspakke 1 om udvikling af slagtesvinevognen, og med arbejdspakke 2 om
gennemførsel af forsøg fortsat.
Der er desuden med ekstern bistand gennemført 1. En undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene for
produktionssystemet og 2. Udarbejdet et 5-årigt budget for en case, hvor en landbrugsvirksomhed tænkes at
opstarte med produktionssystemet.
Note 98. Rekruttering af lærlinge til svinekødsbranchen
Tilskudsmodtager: ZBC - Slagteriskolen
Hovedformål: Uddannelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige
konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål:
Projektets formål er at skaffe flere lærlinge til svinekødsbranchen. Et tæt samarbejde mellem Tican, Danish
Crown, Danepork, Dat-Schaub og ZBC skal gennem en to-dages aktivitet ’En halv gris, en slagter og kok’
øge kendskabet blandt unge elever, lærere og ansatte på produktionsskoler til de lærepladser, branchen kan
tilbyde.
Projektets aktiviteter:
Planlægning og udvikling januar-marts
- Justering af konceptet for aktiviteterne på baggrund af erfaringer høstet i allerede gennemførte aktiviteter i
2017
- Opdatering af informationsmateriale til produktionsskole elever og deres forældre
- Detailplanlægning af besøgsplan for produktionsskoler 1.kvartal
- Der er gennemført 8 ud af forventede 11 aktiviteter a to dage på produktionsskolerne
- Opsamling af resultater fra besøg på skolerne
April-august
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- Evaluering med partnere fra slagterier og produktionsskoler
- Små tilretninger af programmet
- Detailplanlægning af besøgsplan 2. kvartal.
- Der er gennemført af 5 ud af 11 forventede aktiviteter
- Evaluering
September- oktober
- Opsamling af resultater fra det samlede projekt
Efter drøftelser med partnerne som opfølgning på gennemførte aktiviteter med 13 ud af 22 aktiviteter i første
halvår, blev det besluttet at sætte projektet i bero for andet halvår 2018 og søge om forlængelse af den
resterende del af projektet til 2019.
Se venligst uddybning i efterfølgende evaluering.
Der er søgt projektforlængelse til 2019 med overførsel af 305 t.kr., hvilket er bevilliget af Svineafgiftsfonden

Note 99. Immunologisk træning til bedre sundhed i slagtesvin
Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
At undersøge effekt af hundegalskabsvaccinen (rabies-vaccine) på samlet dødelighed og antal antibiotikabehandlinger i smågrise fra vaccination i første leveuge til udgangen af klimastalden.
Projektets aktiviteter:
Vi har i 2018 foretaget et sikkerhedsstudie for at undersøge sikkerhed og evt. bivirkninger ved anvendelse af
rabies-vaccine i 1 uge gamle pattegrise. Sikkerhedsstudiet i nyfødte grise er udført under vejledning af
Lægemiddelstyrelsen, idet vaccinen oprindeligt er godkendt fra 12 uger.
Vi har udarbejdet en forsøgsprotokol, som er vurderet og godkendt af Lægemiddelstyrelsen.
Der er indkøbt materialer og vacciner til forsøget.
Vi har afholdt projektmøder mellem forskningspartnerne DTU, SSI og SEGES, samt med
forsøgsbesætningen.
Indrulleringen samt vaccinationen af svin blev påbegyndt i september og er blev afsluttet i starten af 2019;
dataindsamlingen fra studiet pågår stadig og forløber frem til forsøgets forventede afslutning ultimo april
2019. Til dette vil der i 2019 afholdes udgifter til teknikere fra SEGES samt kompensation til besætningen.
Desuden afholdes udgifter til aflønning af videnskabelig medarbejder på forsøget Kristoffer Jarlov Jensen.
Idet forsøget stadig pågår, og der kun er indsamlet data i meget lille omgang, kan effekter ikke evalueres på
nuværende tidspunkt.
Note 100. Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
At udvikle et nyt produktionskoncept til en intensiv produktion af økologiske eller konventionelle frilandsgrise,
der bliver på marken fra fravænning til slagtning, og som er integreret i markdriften. Projektet dækker hele
værdikæden - fra fravænningsgris til kødprodukt.
Projektets aktiviteter:
AP1: Videreudvikling af det mobile produktionsudstyr
Aktiviteter
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-Udvikling af udstyr til individuel fodring af grise herunder fodrings- og vejeteknikker
-Indretning til optimal sundhed og trivsel for grisene
-Dimensionering af anlæg og udvikling af dets funktionalitet f.eks. i forhold til vejrlig, reparation og
vedligehold, arbejdskraftbehov, planteproduktion samt flytning på mark og transport på vej,
AP2: Produktion, foderforbrug, sundhed, slagtekvalitet og miljøbelastning ved mobilt svinesystem
Aktiviteter:
-Dokumentere grisenes produktion og sundhed
-Undersøge effekten af forskellige fodrings- og flyttestrategier på slagtesvins adfærd, sundhed, tilvækst,
foderudnyttelse, slagtekvalitet og indtag af næringsstoffer ved direkte fouragering i marken samt systemets
potentielle kvælstofbelastning.
-Estimere effekt på bedriftens samlede afgrødeproduktion og næringsstofhusholdning ved forskellige
jordtyper.
AP3: Dyrknings- produktions- og afsætningskoncept fra fravænning til slagtning
Aktiviteter:
-Indsamling af data til beskrivelse af intensiv, mobil produktion af slagtesvin og markdrift, dyrkning og optimal
nærings-stofudnyttelse, valg af grovfoderafgrøder gennem dyrkningssæsonen. Undersøgelser af fx
maskinbehov, arbejdseffektivitet, dyrkningssystemer og strukturskader på forskellige jordboniteter, effekt på
rodukrudt, afgrøder gennem vækstsæsonen samt fremspiringseffekt af fx olieræddike spredt i
gødningsområdet.
-Undersøgelse af effektivitet og økonomisk rentabilitet vedr. anlæg og produktion.
-Undersøgelse af produktionsmetodens effekt på slagtekvalitet målt som kødprocent, muligheder for
differentiering af råvare, produktionstilpasninger mht. optimering af kødkvalitet.
-Udvikling af rådgivningskoncept vedrørende slagtesvineproduktion integreret i markdriften, herunder
optimering af kvælstofopsamling, plantedækker og afgrøder gennem året.
-Projektledelse og -administration
-Formidling af det samlede projekt.
Det samlede projekt er et GUDP-projekt på i alt 9,2 mio. kr. SAF medfinansierer Økologisk Landsforenings
(og Udviklingscenter for Husdyr på Friland-har eget effektskema) aktiviteter i arbejdspakke 3. Økologisk
Landsforening står for projektledelsen og -administrationen, deltager i dataindsamling og udvikling af
produktionsstrategier, rådgivning vedr. planteproduktionen samt i formidlingsopgaven.
I 2018 er samarbejdet med arbejdspakke 1 om udvikling af slagtesvinevognen, og med arbejdspakke 2 om
gennemførsel af forsøg fortsat.
Der er desuden med ekstern bistand gennemført 1. En undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene for
produktionssystemet og 2. Udarbejdet et 5-årigt budget for en case, hvor en landbrugsvirksomhed tænkes at
opstarte med produktionssystemet.
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