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Når du køber dansk 
frugt, får du færre pesti-
cidrester. Danske æg er fri 
for salmonella. Og når du 
køber danske kalve, kan du 
være sikker på, at kalvene 
ikke er de såkaldte sød-
mælkskalve, som er fedet 
op på mælk, med blodman-
gel og diarré til følge. 

Der er mange fødevarehi-
storier, der lurer i baghovedet, 
når man køber ind i supermar-
kedet.

Men uanset om dine bekym-
ringer især går på fødevaresik-
kerhed eller på dyrevelfærd, så 
er der gode argumenter for at 
vælge danske fødevarer, når 
du køber ind.

Danmark har nemlig en 
række særregler både inden 
for fødevaresikkerhed og dyre-

velfærd, der gør, at danskpro-
ducerede fødevarer som æg, 
kød, mælk og mejeriprodukter 
ofte viser sig at være bedre 
end udenlandske fødevarer, 
når man ser på dyrevelfærd og 
fødevaresikkerhed.

Selv hos Dyrenes Beskyt-
telse, som jo til enhver tid vil 
anbefale folk at købe økologisk 
frem for konventionelt kød, æg 
og mælk, siger man, at hvis en 
forbruger kun køber fødevarer 

Bedst at købe danske fødevarer
Foto: Betina Garcia

Selv Dyrenes Beskyttelse anbefaler danske fødevarer fra konventionelt 
landbrug frem for udenlandske fødevarer
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fra det konventionelle land-
brug, så er det trods alt bedre 
at købe de danske produkter 
frem for de udenlandske.

Inger Lund Overgaard, der 
er dyrlæge i Dyrenes Beskyt-
telse, begrunder anbefalingen 
af danske konventionelle fø-
devarer med de danske sær-
regler:

Bedre lovgivning
- Danmark har en af de for-
nemste dyreværnslovgivnin-
ger. Og vi har en lov om, hvor-
dan vi skal behandle kvæg. 
Det er der ikke mange lande 
der har. Og ser man på kyl-
linger, så kontrollerer man i 
Danmark og Sverige, som de 
eneste lande, kyllingernes fød-
der for trædepude-svidninger, 
siger Inger Lund Overgaard.

Trædepude-svidninger er 
nogle ætsninger, kyllingerne 
får under fødderne, fordi en 
blanding af fugt og afføring 
skaber ætsende ammoniak.

Kun når det handler om 
svin, er ‘køb dansk’-anbefa-
lingen ikke helt så klar. Ifølge 
Birgitte Damm dyrlæge hos 
Dyrenes Beskyttelse, er der 
ikke så stor forskel på grisenes 
forhold i Tyskland, Holland og 
Danmark. - Vi er selvfølgelig 
glade for de få særregler, der 
er for danske svin, men de er 
slet ikke nok til, at vi kan tale 
om god eller markant bedre 
dyrevelfærd i dansk konven-
tionelt kød i forhold til i andre 
lande, lyder dommen.

Det gælder dog for alt dansk 
kød, at overvågningen af for 
eksempel salmonella og af 
medicinforbruget hos dyrene 
er langt mere detaljeret i Dan-

mark end i andre EU-lande.

Mindre sprøjtegift
Og år efter år viser det sig, at 
der er færre pesticidrester i 
dansk frugt og grønt i forhold 
til det importerede.

To tredjedele af alt dansk 
konventionel frugt er helt 
uden pesticidrester, og resten 
holder sig inden for de tilladte 
grænseværdier. I resten af EU 
er det omvendt. En tredjedel 
er uden pesticidrester, ca. to 
tredjedele indeholder tilladte 
mængder af pesticidrester, Og 
1,3 pct. havde flere pesticidre-
ster end det tilladte.

Peter Sandøe, professor i 
bioetik på Københavns Uni-
versitet og tidligere formand 
for Det Dyreetiske Råd, mener 
også, at det er bedst at købe 
dansk, når det drejer sig om 
kyllinger og kvæg.

Men han tilføjer, at det også 
kan være en god ide at købe 
dansk på de områder, hvor de 
danske regler er de samme 
som EU-reglerne.

- Selv hvor forskellene på 
reglerne ikke er så store, så 
ved vi, at der i Danmark er 
indført en relativt stram kon-
trol med, om reglerne bliver 
overholdt. Derfor er der også 
større sandsynlighed for, at 
reglerne faktisk bliver over-
holdt i Danmark, siger Peter 
Sandøe.

Det er Inger Lund Overga-
ard enig i:

- Danmark er kendt for at 
være nogle duksedrenge i EU. 
Den lovgivning der findes, 
bliver trods alt stort set over-
holdt. , siger hun.

 ● Køb dansk frugt og 
grønt (færre pesticidrester 
og færre sygdomsfrem-
kaldende bakterier og 
virus) 

 ● Køb danske æg og 
dansk kylling (ingen sal-
monella og bedre dyrevel-
færd hos slagtekyllinger) 

 ● Køb dansk kalv (bedre 
dyrevelfærd) 

 ● Køb dansk mælk (bedre 
dyrevelfærd) 

 ● Køb dansk svinekød 
(grundig salmonella- og 
antibiotikaovervågning) 

 ● Køb generelt dansk kød 
(detaljeret medicinover-
vågning) 

 ● Køb dansk oksekød 
(bedre dyrevelfærd)

7 korte råd



5

Syg af salmonella. Resi-
stente bakterier, der truer vo-
res sundhed. Pesticidrester i 
frugt. Medicinrester i kød. Og 
hvordan står det egentlig til 
med dyrevelfærden i det kon-
ventionelle landbrug?

Der er mange fødevarehi-
storier, der lurer i baghovedet, 
når man køber ind i supermar-
kedet.

Men uanset om dine bekym-
ringer især går på fødevaresik-
kerhed eller på dyrevelfærd, så 
er der gode argumenter for at 
vælge danske fødevarer, når 
du køber kød, æg, mælk og an-
dre mejeriprodukter.

Danmark har nemlig en 
række særregler både inden 
for fødevaresikkerhed og dyre-
velfærd, der gør, at danskpro-
ducerede fødevarer som æg, 
kød, mælk og mejeriprodukter 
ofte viser sig at være bedre 
end udenlandske fødevarer.

Selv hos Dyrenes Beskyt-
telse, som jo til enhver tid vil 
anbefale folk at købe økologisk 
frem for konventionelt kød, æg 
og mælk, siger man, at hvis en 
forbruger kun køber fødevarer 
fra det konventionelle land-
brug, så er det trods alt bedre 
at købe de danske produkter 
frem for de udenlandske

Derfor skal du købe dansk

Foto: Sacnpix
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FØDEVARESIKKERHED
DYREVELFÆRD
ØKOLOGI

3 grunde:
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Norovirus er en af de hyppigste årsager til, at folk bliver syge af mad. Dette virus 
er skyld i 85 % af alle tilfælde af akutte mave- og tarminfektioner. Norovirus kan 
forekomme i udenlandske hindbær, salat og østers. Siden 1. oktober 2012 er det 
blevet et krav, at fødevarevirksomheder skal koge frosne hindbær, som bruges i 
smoothies, som kagepynt og i desserter. Også i private hjem bør bærrene koges. 
Baggrunden er, at mange forbrugere er blevet syge af udenlandske hindbær.

Grunden til forureningen med norovirus kan være dårlig håndhygiejne hos de 
arbejdere, som høster afgrøderne, eller at flere lande i Østeuropa og Afrika vander 
planterne med spildevand.

Norovirus: Roskildesyge

FØDEVARESIKKERHED
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 Der bliver jævnligt fundet samo-
nella, campylobacter og e. coli i 
grøntsager og krydderurter. Her er 
det ofte friske koriander, babymajs, 

salat og sukkerærter, den er gal med. Skurkene er ofte grøntsager og krydderurter 
fra lande som Thailand, Vietnam, Kenya og Uganda, men også lande som Italien, Spa-
nien og Frankrig.

Samonella og campylobacter
i grøntsager og krydderurter

I Danmark har man i årevis haft et salmonella-kontrol-
program, som undersøger fødevarer for salmonella igen-

nem hele fødekæden.  Programmet betyder, at der i dag stort set ikke findes salmo-
nella i danske kyllinger og danske æg.

Danmark fik sidste år særstatus i EU for æg, og det betyder, at Danmark nu kan stille 
krav om, at importerede æg skal være fri for salmonella.

Salmonella i æg

FØDEVARESIKKERHED



9

 

Danmark har også en handlingsplan for bekæmpelse af campylobacter i kyllinge-
kød. Men handlingsplanen har desværre vist ikke at være særlig effektiv, og derfor 
er der stadig risiko for  campylobacter-bakterier i dansk kyllingekød. 

Der findes oftere campylobacter i importeret kylling end i dansk kylling. Men i de 
danske kyllinger er koncentrationen af campylobacter oftere så høje, at kyllingen 
potentielt er sundhedsfarligt. I 2011 havde 8,4 pct. af de danske ferske kyllinger, så 
høje koncentrationer af campylobacter, at de potentielt var sundhedsfarlige. I 2010 
var tallet helt oppe på 12,5 pct. Til sammenligning havde kun 5,8 pct. af importeret 
fersk kylling i 2011 så høje koncentrationer af campylobacter, at det var potentielt 
sundhedsfarligtt. Og i 2010 var tallet 3,4 pct.

Dermed er der større risiko for at blive syg af campylobacter ved at spise en dansk 
kylling end en importeret kylling

!Pas på! - Campylobacter i kyllingekød

 

Danmark og Sverige har de mest omfattende salmonella-handlingsplaner, der dæk-
ker hele kæden fra ‘jord-til-bord’. Tyskland og Holland har delelementer af det dan-
ske program.

I EU er der ikke et harmoniseret program inden for salmonella, og derfor er det 
svært at sammenligne landene. I det årlige  salmonella-smittekilderegnskab, som 
laves af forskere på DTU, skyldes 100-300 af salmonella-tilfældene i de sidste fem 
år dansk svinekød. Til sammenligning blev det estimeret at 550-850 personer fået 
deres salmonella infektion i forbindelse med udlandsrejser.

Salmonella i svinekød

FØDEVARESIKKERHED
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Der er flere pesticidrester i uden-
landsk frugt og grønt end i dansk.

Det viser en stikprøvekontrol (fra 2011) af konventionel frugt og grønt (frisk og 
frossen).

Pesticidrester (frugt og grønt)

61,5 pct. af dansk frugt var helt uden pesticidrester. I 38,5 pct. 
af frugten blev der fundet pesticidrester, men mængden af 
pesticidrester lå inden for de tilladte grænseværdier.

Dansk frugt

I frugt fra resten af EU var kun 34,3 pct. helt fri for pesticidrester. 
64,4 pct. af frugten fra EU indeholdt pesticidrester men inden for de 

tilladte grænseværdier. Og 1,3 pct. havde flere pesticidrester end det tilladte.

EU frugt

I frugt fra lande uden for EU var kun 29 pct. helt 
fri for pesticidrester. 67 pct. af frugten fra EU 

indeholdt pesticidrester, men inden for de tilladte grænseværdier. Og 4 pct. havde 
flere pesticidrester end det tilladte

For frugt uden for EU
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Hele 91 pct. af danske grøntsager var helt uden pe-
sticidrester. I 8 pct. af grøntsagerne blev der fundet 
pesticidrester, men mængden af pesticidrester lå 

inden for de tilladte grænseværdier. Og i 1 pct. af grøntsagerne oversteg indholdet 
af pesticidrester grænseværdierne.

Dansk grøntsager

I grøntsager fra resten af EU var 56 pct. helt fri for pesticid-
rester. 42,6 pct. indeholdt pesticidrester men inden for de 

tilladte grænseværdier. Og 1,4 pct. havde flere pesticidrester end det tilladte.

EU grøntsager

I grøntsager fra lande uden for EU var 
65 pct. helt fri for pesticidrester. 25 pct. 

af grøntsagerne fra EU indeholdt pesticidrester, men inden for de tilladte grænse-
værdier. Men hele 10 pct. havde flere pesticidrester end det tilladte.

 

I de tilfælde hvor prøverne er signifikant over grænseværdierne kom frugt og 
grønt i flere tilfælde fra Thailand, Vietnam og Kenya.

For grøntsager uden for EU

FØDEVARESIKKERHED
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Danmark har særlige regler i forhold til brug 
af de såkaldte ‘kritiske antibiotika’. Det drejer 
sig om to antibiotika-grupper, som er centrale 

for brug til mennesker. Den ene gruppe er flouroqunioloner, som det stort set er 
ulovligt at anvende. Den anden gruppe er cefalosporiner. Her har svinebranchen og 
kyllingebranchen indført et stop.

ESBL-colibakterier

Ved at bruge bredspektrede antibiotika, specielt cefalosporiner, bliver bakterierne 
resistente over for den antibiotikatype. Det specielle ved cefalosporin-resistens er, 
at bakterierne også bliver resistente over for næsten alle almindelige typer penicil-
liner.

Landbruget indførte i 2010 et frivilligt stop for brugen af de bredspektrede cefalo-
sporiner til svin, hvilket har resulteret i, at forbruget til svin har været meget tæt på 
nul de seneste to år.

I 78 undersøgte svinebesætninger i 2011 blev ingen ESBL-bakterier fundet, mens 
3,6%  svin ved slagtning indeholdt ESBL-bakterier.

Forekomsten af ESBL-colibakterier i dansk kyllingekød steg til gengæld fra 8,6% i 
2010 til 44% 2011, mens forekomsten i importeret kyllingekød i 2010 var 50% og 
48% i 2011.

Stigningen i dansk kyllingekød har vakt undren, da danske slagtekyllingeproducen-
ter ikke har brugt cefalosporiner i 10 år. Bakterierne mener at komme fra de impor-
terede forældredyr.

MRSA - Svinebakterien 

Svinebakterien cc 398 er en MRSA-bakterie, der er tilpasset til at leve hos svin. MRSA-
bakterier er stafylokok-bakterier, som er blevet resistente over for penicilliner. I for-
hold til andre MRSA-bakterier er svinebakterien pt ikke særlig udbredt, men antallet 
af forekomster hos mennesker er stigende. Hvis bakterien bliver god til at smitte 
mellem mennesker, kan den blive et alvorligt problem, da MRSA-bakterier kan give 
bylder, sår og voldsomme infektioner, hvis de spredes på sygehuse, hvor menne-
sker har sår efter operationer. Det vides ikke præcis, hvor udbredt MRSA-bakterien 
er i de danske svinestalde.

I følge Statens Serum Institut har Danmark og de øvrige nordiske lande fortsat en 
lav forekomst af MRSA. I udlandet uden for Norden er forekomsten ofte betydeligt 
højere, og MRSA udgør 20-60% af alvorlige stafylokok-infektioner (fx blodforgift-
ninger) i mange lande.

Resistente bakterier



13

 

Danmark har den mest detaljerede registrering af medicinforbruget til landbrugs-
dyr. I Tyskland, Belgien og Polen findes der slet ingen central overvågning af medi-
cinforbruget. I andre lande som Sverige, England og Holland registreres forbruget 
for alle dyr centralt, men man registrerer ikke, om medicinen er givet til grise, køer 
eller kyllinger.

Derfor er det heller ikke muligt, at sammenligne det nøjagtige forbrug i de forskel-
lige lande. Men man ved, at Danmark og Sverige har det laveste forbrug af antibio-
tika pr. kg. kød. I Danmark bliver svineproducenter afkrævet en handlingsplan, hvis 
antibiotika-forbruget på besætningen er meget højt. Det er den såkaldte ‘gult kort-
ordning’. En lignende ordning findes i Sverige.

I Danmark og Sverige må dyrelæger IKKE sælge medicin. Dyrlægerne må kun or-
dinere medicin, og de har dermed ingen økonomisk fordel af et højt forbrug. I de 
andre EU-lande må dyrlæger gerne både ordinere og sælge medicin.

Medicin

FØDEVARESIKKERHED
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Ifølge EU-kommissionen er manglende håndhævelse af EU-lovgivningen i med-
lemsstaterne stadig et udbredt problem. Kommissionen skrev i 2012 en medde-
lelse til Europa-parlamentet, at ‘nogle medlemsstater ikke træffer tilstrækkelige 
foranstaltninger, når det drejer sig om at oplyse de berørte parter, uddanne offi-
cielle inspektører, foretage kontrol og pålægge sanktioner. En række EU-retsakter 
er derfor ikke blevet anvendt fuldt ud og har ikke givet de tilsigtede virkninger for 
dyrevelfærden.’

Som eksempel skriver kommissionen at der i nogle EU-lande slagtes dyr i stort 
antal uden bedøvelse, fordi landenes myndigheder giver dispensation fra kravet 
om bedøvelse uden at tage hensyn til den begrundelse, der ifølge EU-reglernene 
kræves.

Danmark er et af de lande, som er kendt for, at have en grundig kontrol, og land-
bruget klandrer endda til tider de danske kontrolmyndigheder for at fortolke EU-
direktiverne mere rigidt end andre EU-lande.

Manglende fødevarekontrol FØDEVARESIKKERHED
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 Kontrol for trædepudesvidninger. Danmark og Sverige er de eneste 
lande, som har sat kontrollen med trædepudesvidninger i system, 
og det har fået antallet af kyllinger med alvorlige trædepudesvid-

ninger til at falde drastigt. 

Svidninger på kyllingernes trædepuder opstår, hvis kyllingerne går i huse med en 
fugtig strøelse. Blandingen af vand og afføring fra kyllingerne resulterer i dannel-
sen af ammoniak, som svider eller ‘brænder’ kyllingernes fødder. Svidningerne kan 
variere fra let rødmen til egentlige ætsninger. Trædepudesvidninger har stor indfly-
delse på kyllingernes velfærd.

Kyllinger

DYREVELFÆRD
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Danmark har en lov som fastsætter mindstekrav til, hvordan malkekvæg skal 
have det. Der findes ikke EU-regler for malkekvæg. 

Reglerne gælder for alle nybyggede stalde, men stalde fra før 2010 har mange år 
til at indføre de nye regler.

Malkekøer

DYREVELFÆRD
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Der findes EU-regler for opdræt af kalve, men her går den danske lovgivning læn-
gere, for at sikre kalvenes velfærd. 

I Danmark er det forbudt at producere de såkaldte sødmælkskalve. Selvom EU-lov-
givningen stiller krav til, at kalve skal have foder med fibre i, så er det stadig muligt 
andre EU-lande at opfede kalve på mælk.

Danske kalve må kun få mælk i de første uger af deres levetid, og danske regler 
kræver, at kalvene får mere foder med fibre end EU-reglerne kræver.

Sødmælkskalve får stort set kun mælk i de seks-syv måneder de lever inden slagt-
ning. Det giver et meget lyst kød, som anses for at være en delikatesse, men det 
giver kalven et dårligt liv, da den, som den drøvtygger den er, har brug for foder med 
mange fibre. Manglen på struktur i foderet giver kalvene lidelser i form af blodman-
gel, jernmangel og diarré. Det lyse kød er et resultat af blodmangel og jernmangel.

I 2012 eksporterede Danmark 37.400 spædkalve til Tyskland og Holland. Ud over 
at de ofte kun 14 dage gamle  kalve skal ud på en lang transport, så ender nogle af 
dem med et liv som sødmælkskalv i Holland. Så også for ikke at støtte den eksport, 
mener Dyrenes Beskyttelse, at man bør købe dansk kalvekød.

Danske kalve over 200 kg har mere plads end EU-reglerne kræver. Danske kalve skal 
have strøelse. Kalve er meget sociale og har brug for at være sammen med andre 
kalve. I Holland står kalvene opstaldet alene i de første seks til otte uger efter an-
komsten. I Danmark må kalvene være opstaldet i enkeltbokse indtil de er otte uger, 
men de skal kunne se og røre andre kalve. I Holland står kalvene på fuldspaltet gulv. 
Det er et betongulv med sprækker, som gødning og urin kan løde ned i.

Kalve
DYREVELFÆRD
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Her gør nogle andre lande det bedre 
end Danmark, og på nogle enkelte 
punkter, har Danmark lidt bedre regler.

Søer

I EU skal gravide søer være løsgående i ho-
vedparten af deres drægtighedperiode. 

I både Sverige, England og Holland skal søer-
ne gå løs i længere tid end EU-regler kræver.

Drægtige (gravide) søer skal i Danmark have 
strøelse i stalden.

I Sverige er søerne også løsgående, når de 
føder og i de uger de har pattegrisene om-
kring sig. 

I Danmark og andre lande er søerne fast-
spændt mellem jernbøjler, så de i 4-5 uger 
kun kan ligge eller stå.

Fuldspaltegulv

I Sverige og Holland er fuldspaltegulv ikke 
tilladt. 

Fuldspaltegulve har lange spalter i gulvet, 
hvor gyllen kan løbe ned. Op til 20 pct. af 
gulvet er reelt huller.

I et drænet gulv er højst 10 pct. af gulvet 
huller, og spalterne skal være smallere og 
bjælkerne bredere end ved fuldspaltegulv.  

I Danmark bliver fuldspaltegulv forbudt fra 
2015.

Tidsfordriv

Det ligger til grisenes natur, at de gerne vil 
gå og rode i jorden med trynen. 

EU stiller ingen krav om beskæftigelses- og 
rodemateriale. Men Danmark og i lande som  
Tyskland, England, Holland og Polen, stilles 
der krav til rode- og beskæftigelsesmate-
riale, så grisene har noget de kan lege med.

 
 
Overbrusning (nedkøling)

I Danmark er det et krav, at alle svin (Både 
søer og slagtesvin) over 20 kg skal have ad-
gang til at blive overbruset, så de kan blive 
afkølet. Sverige har et lignende krav, som 
dog kun gælder for slagtesvin (det vil sige 
svin over 30 kg og ingen søer).

Der er ingen EU-krav om overbrusning.

Kastrering

I England er kastrering ikke tilladt. 

Det er det i resten af EU.

Hvis kastration sker, når grisene er over en 
uge gamle, skal grisene smertelindre.

Halekupering

I Sverige er halekupering ikke tilladt. 

Det er tilladt i Danmark (op til halvdelen af 
halen) og i resten af EU.

Tandklipning

De nyfødte pattegrise har nogle lange spid-
se hjørnetænder, som kan give soen sår, når 
grisene dier. Derfor klipper man tænderne.

Tandklipning er tilladt i EU. 

I Danmark er tandklipning forbudt. Her sli-
ber man i stedet tænderne.

Sygestier

Danmark stiller flere krav til sygestier til gri-
sene.

Svin
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Fusk med udenlandsk økologi

I 2011 blev der fundet te fra Kina og Makedonien og tørrede bønner fra Kenya, som 
gav sig ud for at være økologiske, men som ikke var det.

Tyskland er flere gange blevet taget i at fuske med økologiske varer.

I 2011 viste prøver af økologisk havregryn og hvedemel, at der var tale om konven-
tionelt havregryn og hvedemel.

I februar 2013 kom det frem, at tyske buræg var blevet solgt som økologiske æg.

Ingen fusk med dansk økologi

Af de prøver, der i 2011 blev taget af danske økologiske varer, blev der kun fundet 
én prøve, som indeholdt pesticidrester. Mængden var dog så lille, at det blev vurde-
ret, at der var tale om en utilsigtet hændelse, og at der ikke var tale om fusk.

Økologi

ØKOLOGI


