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28. maj  2014 
 
Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion 

Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 
 
Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der kan afprøve 
en ny strategi for dansk svineproduktion. Der er behov for nytænkning i , hvorledes der kan 
opretholdes såvel beskæftigelse og eksportindtægter i dansk svineproduktion baseret på en 
svineproduktion, som er i balance med natur og samfund. 
 
Udspillet skal ses som oplæg til en forhandling med Regeringen om et større nationalt 
forsøgsprogram med tilhørende midler – fx som led i en finanslovsaftale for 2015. 
 
 
Svineproduktionen og problemfelter 
Der er knyttet en lang række problemer til den nuværende svineproduktion hvad angår såvel miljø 
som dyrevelfærd. Endvidere er beskæftigelsen hastigt faldende, sektoren er omfattet af enorm 
gæld og overordnet set er fødevareindustrien tilknyttet svineområdet under afvikling i Danmark. 
Den aktuelle traditionelle strategi har til formål at forbedre konkurrencevilkårene for 
svineproduktionen, at effektivisere og øge produktionen – efter parolen ”mere af det samme”. 
Samtidig øges den internationale konkurrence på disse vilkår markant – ikke mindst som følge af 
social dumping og dermed markant lavere lønninger i nabolande. 
Denne strategi indebærer stadigt stigende konflikter mellem svinesektoren og det øvrige samfund 
– og beskæftigelsen falder jævnt. 
 
Svineeksporten kort 
Landbrugssektoren fremfører gang på gang den store eksportværdi ved svinestrategien, og 
fremhæver den samlede ”fødevareeksport” på 148 mia. kr., som dog favner alt fra fisk og 
maskiner til enzymer og tobak. Tallet knyttes ofte til svineproduktionen, men denne udgør dog 
alene 30 mia. kroner. 
Disse eksportindtægter bruges som argument mod forbedringer af dyrevelfærd og mod miljøtiltag.  
Hvad sektoren ikke fremhæver er, at der er knyttet en ikke ubetydelig import til svineproduktionen. 
Via Danmarks Statistik kan kortlægges, at der til den traditionelle danske svineproduktion kan 
henføres en import på over 11 mia. kr. (Foderstoffer og korn, gødningsstoffer, olier samt frø) 1 
Nettoværdien af eksporten er dermed nærmere 20 mia. kr. 
 
Behov for at afprøve alternativ strategi 
Skal vi bevare og måske genopdyrke arbejdspladser tilknyttet dansk svineproduktion, skal der 
tænkes nyt. Vejen frem er ikke ”mere af det samme”, dvs. flere stalde og flere svin – finansieret af 
slagteriarbejderne selv. 

                                                      
1 Kilde: www.statistikbanken.dk/UHV7 Svineandelen er estimeret ud fra svineproduktionens andel af den samlede 

produktion og oplysning om svineproduktionens beslaglæggelse af 80 pct. af sojaimporten (andele: 80, 45, 26, 26, 45, 
45). 
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Derimod kan en samlet omstilling af hele sektoren være vejen frem. Grundlaget for dette udspil er 
forankret en netop færdiggjort rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Enhedslistens 
Hovedbestyrelse. Arbejdsgruppen har gennemgået landbrugssektoren med fokus på 
svineproduktionen og konkluderer, at det på en gang er muligt at omstille hele svinesektoren til 
den halve produktion, men med en nettoeksportværdi på mindst nuværende værdi ved øget 
værdiforøgelse af svinekødet, at der frigøres jord til mere natur selvom vi stopper for 
soyaimporten, at der sikres beskæftigelse og at der opnås markante miljøforbedringer. 
Enhedslisten vil gerne invitere til en drøftelse af mulighederne for et større forsøg, hvor vi foreslår 
Fyn og Bornholm - som geografisk udgangspunkt for forsøg med en alternativ strategi. 
 
Forsøget 
Det overordnede formål er via et fuldskalaforsøg at afprøve, i hvilket omfang en radikal omstilling 
af svineproduktionen og rammerne herfor, dels vil kunne løse en række af de nuværende miljø- og 
dyrevelfærdsproblemer, dels opretholde eller forbedre nettoeksportregnskabet samt fastholde 
eller forbedre beskæftigelsen. 
I det følgende er beskrevet et forsøg med afsæt på Fyn. Men et tilsvarende kan ligeledes være med 
fokus på Bornholm, hvor det nuværende slagteri også er truet af nedlæggelse. 
Kernen i forsøget er omstilling til økologisk svineproduktion. Forsøget skal håndtere alle 
elementerne i trekanten mellem produktion-forarbejdning-afsætning og forudsætter et tæt 
samarbejde med kommunerne på Fyn. Her nævnes rammerne for et forsøg: 
 
Produktion 
Forsøget vil indebære, at der skal etableres et tilbud til eksisterende traditionelle svinebønder, som 
kan se en interesse i at deltage i forsøget. Det vil indebære en form for gældsanering og støtte til 
omlægning til økologisk drift. Der kan endvidere være tale om at støtte små lokale økologiske 
svineproduktioner. Et samlet koncept skal udvikles og beskrives nærmere, herunder økonomiske 
forudsætninger, og hvilke virkemidler der kan tages i brug for at fremme en omstilling. 
I forsøget kan det endvidere være relevant at inddrage eksisterende økologiske svinebønder i 
Jylland for at sikre volumen i startfasen. 
Omlægning kan eksempelvis spille sammen med andre tiltag, hvor landbrug omlægges til økologi 
ud fra kommunale natur- og drikkevandsinteresser, og hvor der allerede findes midler hertil. 
I 2011 var der 370 svinebedrifter på Fyn, hvoraf 1/3 var store bedrifter med besætninger på over 
1.000 slagtesvin. Samlet produceres på Fyn på årsplan anslået 800.000 slagtesvin, heraf 75 % på de 
store bedrifter. Gælden hos de fynske bedrifter var på anslået 10 mia. kr., heraf de 8 mia. kr. blandt 
de store bedrifter. 
En samlet pakke, der kan understøtte en omlægning for at øge den økologiske produktion (og evt. 
frilandsproduktion) kan bestå i følgende: 
 
  2015 2016 2017 2018 I alt 

Produktion           

Omstillingsstøtte 50 50 50 50 200 

Natur/drikkevands-midler (komm) 30 30 30 30 120 

Gældsanering  (30 %) 200 300 300 100 900 

Jordrentefond 100 100 100 100 400 
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Omstillingsstøtten understøtter omlægning til økologisk svinedrift. Beløbet svarer til en fordobling 
af den landsdækkende indsats i dag. 
Kommuner anvender i dag midler til at beskytte natur- og drikkevandsområder i 
landbrugsområder. Disse midler (her anslået niveau for Fyn) kan indgå som omstillingssstøtte. 
Der afsættes en særlig pulje der kan yde op til 30 % tilskud til at understøtte gældsanering hos 
svinebrug, der ønsker at omlægge.  
Der oprettes en jordrentefond, der kan overtage jord, der forpagtes til omlagte svinebrug. 
Midlerne kan evt. indgå som indskud til et statslån, hvorved fondens kapital kan gøres væsentligt 
større. 
 
Udviklingstiltag 
En strategisk satsning på økologisk svineproduktion kræver flere ressourcer til at fremavle svin 
tilpasset den økologisk produktion. Den økologiske produktion som foregår i dag sker med svin, der 
er avlet til den industrielle produktion som bla. medfører stor dødelighed blandt nyfødte. 
Økologisk svineproduktion har derfor i dag samme dødelighed som den industrielle produktion. 
Tilsvarende er der behov for flere ressourcer til udvikling af økologiske produktionssystemer. 
 
  2015 2016 2017 2018 I alt 

Udviklingstiltag           

Økologisk avlsarbejde 10 10 10 10 40 

Økologiske produktionssystemer 20 20 20 20 80 

 
 
Forarbejdning 
Slagteriet i Faaborg, som Danish Crown har annonceret lukket, bevares som omdrejning for 
forarbejdning og forædling, men som en ren økologisk linje.  
Det skal afklares, om Danish Crown vil fortsætte på sådanne nye vilkår eller om det som led i et 
forsøg skal overtages som fx et medarbejderstyret kooperativ med kommuner og fagbevægelse og 
pensionsmidler bag. Slagteriets aktiviteter vil være en udbygning af den nuværende med 
udskæring, men større vægt på produktion af pålæg og færdigretter. Dette kræver mere arbejdstid 
pr. kg svinkød, men giver også en langt højere kilo-værdi i de færdige produkter, ikke mindst 
kombinationen af økologi og forædling. 
Endvidere skal forsøget understøtte lokal forædling tilknyttet producenterne, jf. forslag fra 
Økologisk Landsforening herom bl.a. for at styrke oprettelse af lokale arbejdspladser 
i ”udkantsdanmark”. 
Slagtning af økologiske grise foregår i dag rundt på de traditionelle slagterier. Det kan indgå i et 
forsøgsprojekt at vurdere, om der skabes basis for et egentligt økologisk slagteri. 
I første omgang skal udarbejdes nærmere vurderinger af behovet for økologiske slagtesvin for at 
kunne bevare slagteriet i Faaborg. 
 
  2015 2016 2017 2018 I alt 

Forarbejdning           

Fåborg Slagteri 40 30 20 10 100 

Lokale slagtere 10 10 10 10 40 
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Afsætning 
Afsætningen skal være baseret på en to-strenget strategi. Dels eksportmarkedet, hvor forsøget kan 
understøttes med eksportstøttemidler. Dels skal kommunerne på Fyn indgå i et samarbejde og 
påtage sig afsætning til offentlig bespisning. Endvidere skal detalihandel på Fyn tilbydes at deltage. 
Der understøttes oprettelse af gårdsalg samt små lokale forbrugerdrevne butikker i mindre byer 
hvor varesortiment indgår – evt. i samarbejde med Coop, herunder også socialøkonomiske 
virksomheder, der kan stå for salg og udbringning af varer via småbutikker. 
Forsøget skal således også på afsætningssiden bidrage til at fremme nye arbejdspladser i 
lokalsamfundene. 
 
  2015 2016 2017 2018 I alt 

Afsætning           

Lokal afsætning 20 20 20 20 80 

Lokal handel 20 20 20 20 80 

Kommuner - off. bespisning 20 20 20 20 80 

Eksportfremme 20 20 20 20 80 

 
 
Programmidler 
Forsøgsprojektet skal ses som et samlet strategisk erhvervsprogram på fødevareområdet og skal 
have midler til at understøtte alle facetter i en samlet strategi. Heri kan indgå samarbejde med 
andre ministerier, der varetage særlige aspekter i ”pakken” og hvor der allerede findes midler der 
kan indgå i et samlet program. Det vil udover Fødevareministeriet bl.a. omfatte Erhvervsministeriet, 
Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter samt Miljøministeriet. 
 
Samlet oversigt  2015 2016 2017 2018 I alt 

Produktion           

Omstillingsstøtte 50 50 50 50 200 

Natur/drikkevands-midler (komm) 30 30 30 30 120 

Gældsanering  (30 %) 200 300 300 100 900 

Jordrentefond 100 100 100 100 400 

            

Udviklingstiltag           

Økologisk avlsarbejde 10 10 10 10 40 

Økologiske produktionssystemer 20 20 20 20 80 

            

Forarbejdning           

Fåborg Slagteri 40 30 20 10 100 

Lokale slagtere 10 10 10 10 40 

            

Afsætning           

Lokal afsætning 20 20 20 20 80 

Lokal handel 20 20 20 20 80 

Kommuner - off. bespisning 20 20 20 20 80 

Eksportfremme 20 20 20 20 80 
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I alt 540 630 620 410 2200 

 
 
 
 
Strategisk baggrund 
En omstilling af den danske svineproduktion til økologisk drift kan kombineres med en halvering af 
svineproduktionen, idet den øgede kilo-værdi ved eksport og den sparede import tilknyttet den 
nuværende svineproduktion, kan give en større nettoeksportværdi end de nuværende ca. 20 mia. 
kr. 
På miljøsiden vil en halvering i antal slagtesvin frigive 0,5 mio. ha landbrugsjord, som i dag 
anvendes til at producere foder til svin. Såfremt vi skal stoppe importen af soja-protein og erstatte 
med eget foder, vil dette sammen med frilandsarealer til overgang til økologisk svineproduktion 
lægge beslag på 0,2-0,3 mio. ha. landbrugsjord. Nettoresultatet ved halvering og omlægning vil 
dermed være frigørelse af 0,2-0,3 mio. ha som dermed kan omdannes til natur – svarende til 3 
gange så mange arealer til småbiotoper eller at skovarealet øges med mere end 50 %. En 
omlægning kan i øvrigt kombinere økologisk frilandsdrift og skovdrift. 
Det antages at denne strategi også vil øge beskæftigelsen pr. svin, da der skal indgå en væsentlig 
større værdiforædling af svinekødet (pålæg, færdigretter mm) 
I første omgang ønsker Enhedslisten et samarbejde med Regeringen om at få gennemført en mere 
grundig effektvurdering af den foreslåede omstilling. 
 
 

 


