
Klub 60+  
Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og  for nuværende 60+ -medarbejdere 

 

1 
 

 
 
 
Fra Klubbens besøg hos Danske Svineslagterier 
onsdag, den 25. februar 2015 
 
 
Deltagerne i besøget blev modtaget af Nicolaj Christoffersen, der er sektor-
direktør fra Branchesekretariat – Danske Svineslagterier inden for Land-
brug og Fødevarer. Han fortalte, at han selv stammer fra et landbrug, er 
cand. oecon. og i øvrigt startede sin karriere i landbrugets kontorer i Bru-
xelles. 
 
Landbrug og Fødevarer blev dannet i 2009 ved fusion af Landbrugsrådet, 
Dansk Landbrug, Danske Slagterier og Dansk Svineproduktion. Organisa-
tionen omfatter også store dele af Mejeriforeningens aktiviteter. Blandt 
medlemmerne er en næsten uoverskuelig skare af organisationer og selska-
ber med tilknytning (mere eller mindre) til landbrugserhvervet. Tanken er 
også yderligere fusion. En sådan fusion skal godkendes af Konkurrencesty-
relsen. 
 
Ledelsen i Landbrug og Fødevarer består af en ”Fælles bestyrelse” og et 
”Fælles formandskab” med en ”Primær bestyrelse” og en ”Virksomhedsbe-
styrelse” ved siden af og ind i mellem. Nedenunder er der en administre-
rende direktør, en viceadministrerende direktør og en direktør med i alt 13 
administrative og politiske enheder under sig, herun-
der branchesekretariater, f. eks. Dansk Slagtefjerkræ 
og Danske Svineslagterier. 
 
Nogle af de nævnte enheder tager sig af afsætningsak-
tiviteter i forhold til 3. lande, som er en dansk spids-
kompetence. Andre enheder beskæftiger sig med fø-
devaresikkerhed, veterinærforhold, risikoanalyse 
m.m.m. Under Koncernkommunikation og Forenings-
forhold finder man Branding og Omdømme, der bl.a. 
benytter sig af kampagnefilm. 
 
Inden for svinesektoren kan man nu konstatere en udvikling i retning af, at 
den globale svineproduktion er stigende, medens den danske produktion er 
faldende. Samtidig kan man se, at medens produktionen af slagtesvin i 
Danmark er faldende, så stiger dansk produktion af slagtesvin i udlandet, 
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men altså ikke tilstrækkeligt til at følge med den globale udvikling. Dette 
giver naturligvis problemer med beskæftigelsen på slagterier i Danmark. 
Disse problemer forstærkes af, at mange smågrise sendes til opfedning i 
udlandet, især til Tyskland, men f. eks. også og i stigende grad til Polen. En 
tilbagevenden til det tidligere råvaregrundlag på omkring 23 millioner svin 
til slagterier i Danmark skønnes at ville kunne skabe 6-7.000 arbejdspladser 
i løbet af de næste fem år og en ekstra eksportindtjening på godt 7 milliar-
der kr. Danmark har gode muligheder for at udvide sin eksport til lande 
som USA, Canada og Brasilien og senere Østasien, især Kina. Eksportmar-
kederne går efter fødevaresikkerhed, og her har Danmark et godt renomme 
ude i verden. 
 
I øvrigt nævntes som særlige udfordringer med hensyn til at nå dette mål – 
flere arbejdspladser mm - forhold som f. eks. utilstrækkelige investeringer, 
produktionshæmmende regulering (miljøregulering) og omkostninger til 
kødkontrol. Branchen har i en ny rapport – ”Flere slagtesvin – Vækst i 
Danmark” – fremsat 10 anbefalinger til politikerne med henblik på at over-
vinde disse og andre vanskeligheder. Anbefalingerne indeholder bl.a. ens-
artede EU-konkurrencevilkår og andre omkostningsnedsættende tiltag, især 
af miljørelateret art. 
 
Nicolaj Christoffersen omtalte herefter den såkaldte Ruslandskrise. Krisen 
skyldtes fund i februar 2014 af AFS i to vildsvin i Litauen og eksport af 
svinekød fra EU standses. I august 2014 kommer der en russisk embargo 
for alle fødevarer fra EU. I oktober 2014 lindes der lidt på døren og der åb-
nes for biprodukter fra okser. I januar 2015 indledes forhandlinger om bi-
produkter fra svin. I februar 2015 tales der om støtte til privat oplagring af 
svinekød, der senere kan sælges til visse 3. lande. Det russiske marked ud-
gør 6 pct. af Danmarks eksport af svinekød (130.000 tons) og har en værdi 
af ca. 2,1 mia. kr. Danske svineproducenter mister 4 mia. kr. og markedet 
er oversvømmet med fødevarer. Danmark har traditionelt gode forbindelser 
til markederne og har derfor mulighed for at kanalisere danske svin og 
dansk svinekød til andre dele af verden end Rusland.  
 
Christoffersen kom også ind på andre aktuelle emner for svinekødssektoren 
i Danmark og især omtalte han MRSA, en svinesygdom, der har fyldt me-
get i 2014. Sygdommen er konstateret hos svin i alle de lande, der har un-
dersøgt for den, men niveauet er ukendt i de fleste lande. Der er dog en 
kendt høj frekvens i bl. a. Holland og Tyskland. Sygdommen forekommer 
også hos andre produktionsdyr og er fundet hos kæledyr i flere lande. Syg-
dommen kan smitte fra dyr til mennesker og fra menneske til menneske. 
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Det sidste især inden for husstande. Sygdommen er ikke fødevarebåren. 
Den forårsages af en stafylokok, der undertiden medfører blodforgiftning. 
Fra branchens side er reageret med reduktion af antibiotikaforbruget (10 % 
i 2010) og forbruget af tetracyclin (halvering i 2015). SEGES, Videnscen-
tret for Landbrug har indført frivilligt stop for brug af kritiske antibiotika, 
som er afgørende for sygehusbehandling. Branchen udarbejder vejlednin-
ger og anden information med henblik på at minimere overførsel af MRSA. 
Christoffersen omtalte også en anden sygdom blandt svin, PEDv. Den be-
virker en dødelighed blandt smågrise på 80 pct. Da sygdommen blev påvist 
i USA i 2013 faldt den amerikanske svinebestand betragteligt. 
 
Der har været afholdt et topmøde om svineproduktion i marts 2014. Dette 
topmøde handlede om dyrevelfærd særligt om fritgående søer, halekupe-
ring og kastration. Årsagen til at man kastrerer smågrise er ubehaget ved 
den lugt – ornelugt – som kødet fra hangrise ellers vil få. Man har tidligere 
gjort en række forsøg på at fjerne lugten på andre måder, men forsøgene er 
blevet standset af Tyskland, der ikke ville godkende metoderne og resulta-
terne. Særligt blev herudover diskuteret brugen af et dyrevelfærdsmærke. 
 
Nicolaj Christoffersen fortalte levende og oplysende om erhvervets og svi-
neslagteriernes situation og problemer, så det blev en hyggelig og givende 
eftermiddag, hvor Klubbens medlemmer blev opdateret på et væsentligt 
område fra deres tidligere arbejdsplads. 
 
 

 


