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OVERBLIK OG METODE 

›  Eksport vigtig for dansk svinesektor 
›  Formål med at undersøge eksportmarkeder 

›  At undersøge markedspraksisser på disse markeder med henblik på at undersøge om disse kan 
fremme dyrevelfærd i Danmark 

›  Valg af markeder 
›  Vigtige eksportmarkeder 
›  Udvalgt efter diskussion med styregruppen 
›  Forventning om at dyrevelfærd spiller forskellig rolle 

›  Dataindsamling 
›  Semi-strukturede interviews 

›  Eksportchefer for danske virksomheder og lokale ansatte på eksportmarkeder 

›  Importører, detailkæder og andre kunder 

›  Dokumenter 
›  Butiksbesøg (primært Hong Kong og Kina) 

›  Analyse  
›  Tematisk kodning 
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DYREVELFÆRD UDEN BETYDNING I 
HONG KONG OG KINA – OG DOG 

›  Stigende efterspørgsel, cyklisk udbud 
›  Dyrevelfærd spiller ikke nogen rolle i sig selv 

›  ”Vi har ikke noget begreb for dyrevelfærd” 

›  Lokal slagterisektor under forandring 
›  Lukning af små slagterier 
›  Import af europæiske praksisser og slagteriudstyr 

›  Bekymring for fødevaresikkerheden ved lokalt 
producerede fødevarer 
›  Skandaler 
›  Aktive medier 
›  Økologiske fødevarer 
›  Præference for udenlandske fødevarer 

›  Distributionskanaler under forandringer 
›  ”Wet markets” 
›  Supermarkedskæder 

›  Tætte relationer afgørende 
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DEN LOKALE, GLADE OG FRITGÅENDE 
GRIS I STORBRITANNIEN 

›  Dyrevelfærd en forudsætning (for fersk kød) 
›  Lokale fødevarer i fokus 

›  Britiske forbrugere anser lokale produkter for at være bedre 
›  Ernæring og sundhed ikke vigtig 

›  Historien om den glade, lokale gris 

›  Beskyttelse af lokal produktion 
›  Meningsdannere (fx stjernekokke) vigtige for dagsorden 

›  Private standarder 
›  Detailkæder spiller dominerende rolle 

›  Markedsudvikling 
›  Fastsættelse af markedsstandarder for dyrevelfærd 

›  Private labels 

›  Anses som foregangsmænd af respondenter i andre lande 
›  Australske Coles kopierer Tesco 

›  Englandsgrisen konkret eksempel på markedsorientering 

›  Discountkæder vinder frem (Aldi og Lidl) 
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DYREVELFÆRD EN SELVFØLGE 
I SVERIGE (INDTIL VIDERE) 

›  Tradition for dyrevelfærd 
›  Rodfæstet i hele værdikæden 

›  Indenlandsk produktion under pres 
›  Høje lovfæstede dyrevelfærdskrav 
›  Ineffektiv primær sektor 
›  Import nødvendig 

›  Detailkæderne stiller krav til dyrevelfærd (især for fersk kød) 
›  Tilfredsstillelse af forbrugernes forventninger 

›  Discountkæder vinder frem (Lidl og Netto) 
›  Fokus på fødevaresikkerhed 
›  Tæt samarbejde 
›  Opfattelse af dansk produktion 

›  Dyrevelfærd nogenlunde 
›  Høj fødevaresikkerhed 
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PAS PÅ MEDIERNE – DYREVELFÆRD PÅ 
DET AMERIKANSKE MARKED 
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›  Ikke fokus på dyrevelfærd i forarbejdningsindustrien 
›  Restaurationsbranchen går foran 

›  Dyrevelfærd forudsætning for at blive godkendt 
›  Vil udelukkende anvende kød fra løse søer – på sigt 

›  Detailkæder halter efter, men er i bevægelse 
›  Krav om flokstalde på vej 
›  Vage mål 

›  Dyreværns- og dyrerettighedsorganisationer vigtige 
›  Medier spiller en vigtig rolle 

›  Virksomheder sårbare overfor negativ omtale 
›  Forklarer lange tidshorisont for mål for dyrevelfærd 

›  Forventning om at dyrevelfærd bliver vigtigere i fremtiden 
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MERE FOKUS PÅ DYREVELFÆRDEN I 
AUSTRALIEN END FØR 

›  Australien tidligere meget attraktivt eksportmarked 
›  Blevet betydeligt mere konkurrencepræget 

›  Dyrevelfærd har ikke traditionelt spillet nogen rolle 

›  Detailhandel domineret af to aktører 
›  Pris 
›  Produktintroduktioner 

›  Coles præget af britiske standarder for dyrevelfærd 
›  Centrale medarbejdere i Coles tidligere Tesco-ansatte 

›  Woolworths venter og ser 

›  Forventning om at dyrevelfærd vil for større betydning 
›  Er de australske forbrugere villige til at betale merpris? 
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SAMMENFATNING SLIDE 8 

Hvad betyder 
dyrevelfærd? Udvekslingspraksis 

Repræsenations-
praksis 

Normaliserings-
praksis 

Danmark Dyrevelfærd en 
(meget) lille niche 

Tætte relationer, 
hyppig kontakt; pris 
og kvalitet afgørende 

Løbende diskussion; 
mavefornemmelser; 
salgstal; egentlige 
markedsundersøg. 

Kombination af 
private standarder og 
offentlig regulering 

Australien Dyrevelfærd på vej til 
at blive mere vigtig 

UK standarder 
påvirker 
detailkæders krav 

- Coles imiterer Tesco, 
Woolworths venter 
og ser 

Kina/Hong 
Kong 

Dyrevelfærd ikke 
vigtig endnu, 
fødevaresikkerhed er 

Pris, kvalitet og føde-
varesikkerhed vigtige; 
meget tætte forret-
ningsforbindelser 

Ingen pålidelige tal; 
kundebesøg, 
uformelle snakke og 
butiksbesøg 

Offentlig regulering 
af fødevaresikkerhed; 
nogle private dyre-
velfærdsstandarder 

Storbritannien Lokale, glade og 
britiske frilandsgrise 
er idealet 

Detailkædestyret; 
dyrevelfærd og 
lokale varer vigtige 
(især egne mærker) 

Diskussioner med 
detailkunder; 
butiksbesøg 

Private standarder 
(detailkædedrevet); 
meningsdannere; 
medier 

Sverige Dyrevelfærd tages for 
givet; har sat høje 
standarder,; lavere 
lokal produktion 

Lokalt produceret og 
dyrevelfærd vigtigt; 
discountkæder 
vinder frem 

Sammenligninger 
med Danmark og 
Storbritannien 

Offentlig regulering; 
medier vigtige; 
samarbejde med 
landmænd 

USA Pas på medierne; 
dyrevelfærd stiger i 
betydning 

Restaurantkæder har 
været mere proaktive 
end detailkæder 

- Medier har en 
disciplinerende  rolle 


