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Denemarken mag als Zwaar weer voor slachterijen; wenkend perspectief voor
eerste EU-land varkensvlees- groeiende export
producten exporteren naar
China. Ook anderszins is
de Deense varkensketen
volop in beweging. Project Månegrisen oftewel Maanvarken.
Het project is net zo ambitieus als de
Het klinkt als de titel van een nieuwe Deense
maanwandeling destijds, omdat noch de
Meest ambitieuze onderdeel: sciencefictionserie. Maar het is de realiteit:
technologie, noch de wetgeving al ontwikkeld
project Maanvarken. de Deense overheid wil een state-of-the-art zijn.
waarbij uitbreiding van de
Een overzicht van de varkenshouderij
varkensstapel hand in hand gaat met milieu
Nu is het zo dat er eisen worden gesteld aan
het aantal dieren, het soort voeding en de
recentste ontwikkelingen. en dierenwelzijn. Dus geen varken op de

De Deense varkensketen

maan, maar de doelstelling is volgens de
Denen niet minder ambitieus.

Het project moet een boost geven aan
toekomstige wet- en regelgeving die enerzijds
aan de uitdagingen die het milieu stelt

inrichting van de stallen. Terwijl er in de
toekomst een norm gesteld zou moeten
worden aan de hoeveelheid ammoniak en
stikstof die het betreffende bedrijf uitstoot.
Er zijn vier deelprojecten van start gegaan,
die het visioen dichterbij realisatie moeten

‘De geambieerde groei naar 25 miljoen (slacht)varkens
zal buiten Denemarken plaatsvinden’
tegemoetkomt, maar anderzijds ook de
varkenshouders voldoende flexibiliteit biedt
om hun productie te kunnen uitbreiden.
Meetinstrumenten die geïntegreerd worden in
de stallen moeten het mogelijk maken om de
varkenshouderij – net als de industrie – af te
rekenen op hun output, niet op hun input.

brengen. Het prototype van de duurzame,
diervriendelijke en efficiënte maanvarkensstal
moet in 2016 klaar staan. De Denen hopen
daarmee ook een groot exportpotentieel te
ontwikkelen, aangezien de uitdagingen van de
varkenshouderij internationaal van aard zijn.
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Verduurzaming varkensketen
De benoeming van Dan Jørgensen als
minister van Voedsel, Landbouw en Visserij
kwam als een verrassing voor velen, maar
vooral in de landbouw hield men de adem in.
Jørgensen had zich als EP-lid voor de
Sociaal-Democraten in die kringen onbemind gemaakt door zich geregeld kritisch uit
te laten over de veehouderij, vooral in
verband met dierenwelzijn. Het duurde dan
ook niet lang voor de minister de varkenshouderijsector, de detailhandel, het
onderzoek en dierenbeschermingsorganisaties om de tafel riep voor overleg. De
intentieverklaring die het resultaat was,
omvat de volgende doelstellingen, waarvan
de follow-up direct werd ingezet:
• De sector werkt eraan om vóór 2020 het
aantal overlevende biggen met één per
worp te verhogen.
• De sector heeft als doel dat minstens 10%
van de zogende zeugen in 2020 vrij
rondloopt.
• De sector heeft als doelstelling om uiterlijk
in 2018 op te houden met het castreren van
biggen.
• Het aantal couperingen van staarten moet
fors minder worden.
• Door een verscherping van de gezondheidscontrole moet het aantal gevallen van
maagzweer teruggedrongen worden.
• Aandacht voor dierwelzijn bij de
ontwikkeling van stalinrichting voor
het maanvarken.

• Slachterijen en handel verplichten zich
meer informatie te bieden aan consumenten en een grotere keuzemogelijkheid in
verhouding tot producten met een beter
dierwelzijn.
In Denemarken is het gebruik van antibiotica
in de varkenshouderij aan banden gelegd.
Er is een centrale registratie van alle veterinaire geneesmiddelen die door een bepaalde
dierenarts voorgeschreven worden aan een
bepaald bedrijf. En degene die het middel
uitschrijft ,verdient niet aan de medicijnen.
Naast de vermindering in hoeveelheden,
is ook het soort antibiotica dat voor dieren
gebruikt wordt beperkt. Antibiotica die
kritisch belangrijk zijn voor humane behandeling, zoals derde en vierde generatie
cefalosporinen en fluoroquinologen worden
praktisch niet gebruikt voor dieren.

in
Denemarken te hoog.
Daarnaast kampt
Denemarken met
minder goede voorwaarden dan concurrenten in het buitenland, er
zijn bijvoorbeeld hoger
kosten verbonden aan
toezicht, energie en
milieuheffingen. Gevolg is
dat er een overcapaciteit is bij
de Deense slachterijen.
Danish Crown is zijn capaciteit
nu gefaseerd aan het terugbrengen.

Varkens(vlees)export
Deense biggen zijn een geweldig exportproduct,
met grote negatieve gevolgen voor de Deense
slachterijen. Zeg Denemarken en varkenshouderij en je zegt Danish Crown. Met meer dan
22.000 werknemers, ruim 8500 (coöperatieve)
leden en jaarlijks meer dan 21 miljoen slachtvarkens, levert de onderneming 6,3 miljoen
slachtvarkens in voornamelijk het Verenigd
Koninkrijk, Polen en Zweden. De geambieerde
groei naar 25 miljoen varkens per jaar zal
uitsluitend in het buitenland plaatsvinden.
De ondernemingsleiding acht de (loon)kosten

Intussen is Denemarken het eerste EU-land
dat vleesproducten zoals bacon en worstjes
naar China mag exporteren. Dit was één van
de resultaten van het bezoek van een Deense
handelsdelegatie aan China in april. De
overeenkomst is afgesloten na zes jaar
onderhandelen. Drie producenten zijn
goedgekeurd als leveranciers van worstjes aan
China. Naar verwachting zal de export jaarlijks
€ 33,5 miljoen opleveren.
Renske Nijland, LNV-steunpunt Kopenhagen

