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Varkenshouderij in Denemarken onderwerp van discussie

Feiten versus fictie

De tv-serie Borgen mengt feit en fictie als vanzelfsprekend door

De hoofdrolspelers van de
tv-serie Borgen in debat.

elkaar. De Deense landbouwminister en het kenniscentrum voor
de varkenshouderij probeerden direct na een uitzending over de
varkenshouderij het beeld te corrigeren.

Er is een grote kans dat de aflevering binnenkort ook op de Vlaamse en/of de Nederlandse televisie wordt uitgezonden, al moet nog
worden beslist over de aankoop van de derde
serie afleveringen van Borgen.

Minister op Twitter

Zondag 27 januari werd de 24ste aflevering
van de populaire tv-serie Borgen uitgezonden.
Die aflevering ging over de varkenshouderij. Feiten werden met fictie vermengd,
zoals vermeld in het vorige nummer van Pig
Business. Op Twitter reageerde voedsel- en
warenminster Mette Gjerskov vrijwel direct.
Ze was goed op de hoogte van de inhoud van
de uitzending en had zich grondig voorbereid. Delen van de uitzending waren totaal
onrealistisch volgens haar, andere zaken
bestempelde ze als juiste feiten. Ook het
Deense kenniscentrum voor de varkenshouderij legde direct (daags na de uitzending) een
verklaring af, vanwege de populariteit van het
programma en de beeldvorming.

Feit en fictie

Dit klopt wat er in de serie wordt verondersteld, aldus het Deense kenniscentrum:
• Dat er 25.000 Deense biggen per dag
doodgaan, negen miljoen per jaar. Maar
Denemarken scoort relatief laag en het
percentage neemt af.
• Het couperen van staarten is een wijdverspreide praktijk, noodzakelijk om het

staartbijten te voorkomen.
• Het is een feit dat Denemarken een wereldleider is als het gaat om de beheersing van
de voedselveiligheid en antibioticagebruik
in de varkenshouderij. De Deense varkenssector is vrijwillig gestopt met het gebruik
van de breed-spectrum cefalosporinen. Het
antibioticagebruik is extreem laag en onder
de 20.000 jaarlijkse steekproeven zijn er
nul tot drie gevallen per jaar waarbij residue
wordt aangetroffen.

Het is onjuist dat:

• Zeugen in eenlingboxen zijn gehuisvest
gedurende de gehele draagtijd. Binnen vier
weken na het dekken gaan ze de groepshuisvesting in.
• Er mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis
als gevolg van het eten van varkensvlees
met residuen van antibiotica. • De Deense
varkenshouders niet hun eigen varkens
eten, maar ‘vrij land varkens’

Het echte tv-debat

Op maandagavond 28 januari ging de directeur van het Deense kenniscentrum voor de
varkenshouderij Nicolaj Nørregaard in debat
met de directrice van de Deense Dierenscherming, Britta Riis. De interviewer vroeg Nørregaard waarom hij zo graag wilde reageren
op een tv-serie, die per definitie fictief is van
karakter. Daarop antwoordde Nørregaard
dat het enorm ergerlijk is dat het beeld wordt

gewekt van een sector waaraan van alles
mankeert. De Deense varkenshouderij is de
nummer één wereldwijd in moderne duurzame
productie, voedselveiligheid en controle. Ook
de suggestie dat Deense varkenshouders zelf
geen varkensvlees zouden eten afkomstig
van hun eigen gangbare bedrijven vindt hij
ergerlijk.

Facebook Dierenbescherming

Op de kritiek dat de biggensterfte zo hoog is,
geeft Nørregaard aan dat het fokkerijbeleid
daarom is gewijzigd. Ook verdedigde hij zich
door te stellen dat er in de natuur meer varkens doodgaan dan in een stal. Riis ontkende
dat niet, maar ze vindt de grondhouding fout.
Op Facebook kreeg ze van enkele tientallen
betrokken burgers daarover veel bijval. Ze
wijzen erop dat Nørregaard niet op deze
kritiek inging. ‘Nørregaard gebruikt woorden
als productie, efficiëntie en controle. Daar
is hij trots op, maar dat geeft precies weer
hoe de varkenshouders over hun vak denken
en dat is een foute manier van denken’, is
op Facebook te lezen. Ook de verdediging
van Nørregaard dat staartbijten nu eenmaal
onvermijdelijk is, omdat ze anders worden
aangevreten, wordt op Facebook bekritiseerd.
‘De biggen zijn te gestresst en daarom gaan
ze staartbijten. Ze hebben te weinig ruimte.’ 
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