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Fødevarestyrelsen 

 
Vedr. bestilling ”Metoder til reduktion af pattegrisedødelighed i 
økologisk og konventionel svineproduktion på friland – Del 2” 
 
 

 

Fødevarestyrelsen (FVST) fremsendte den 26. september 2014 bestilling til DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på et projekt vedr. ” Metoder til 
reduktion af pattegrisedødelighed i økologisk og konventionel svineproduktion på fri-
land”. 
 
Jf. bestillingen samt den tilhørende projektbeskrivelse omfatter projektet 2 dele: 
  

- Del 1: En rapport, der gennemgår muligheder for at nedbringe tidlig pattegri-
sedødelighed i danske frilandsbesætninger. 

 
- Del 2: To notater, som beskriver dels et nyt avlsmål for frilands- og økologiske 

producenter udarbejdet på basis af spørgeskema rundsendt til større friland-
økologiske producenter (Notat 1), dels strategier og barrierer for at imple-
mentere et specifikt økologisk/frilands-avlsmål i stedet for det konventionelle 
i dansk økologisk/frilands- svineproduktion (Notat 2). 

 
Rapporten (del 1) blev fremsendt til FVST den 5. marts 2015.  
 
Som besvarelse på del 2 fremsendes hermed vedlagte to notater: 
 

- ”Notat 1 – Kortlægning af producenters ønsker til alternativt avlsmål for sora-
cer til frilands- og økologisk produktion af svin”, samt 
 

- ”Notat 2 - Mulige strategier for og udfordringer ved udnyttelse af alter-
nativt avlsmål for frilands- og økologisk produktion af svin”.  

 
Begge notater er udarbejdet af seniorforsker Anders Christian Sørensen, Insti-
tut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. 
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Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018” (punkt 
BH-28 i Bilag 2 til Aftalen for 2014). 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
 
Kopi til: Innovation 

    


