Samfundsaccept -griseproduktion
Dyregruppe: Søer & slagtesvin
Land: Irland
Forbrugere har ofte begrænset indsigt i
svineproduktion og fødevaresikkerhed. Det er
Cost-benefit analyse
vigtigt, at branchen har fokus på effektive
kommunikationskanaler til omverdenen, som fx Fordele:
at åbne dørene for offentligheden.
✓ Positiv omtale til hele
Besætninger,der har faciliteterne til det, opfordres til at byde folk
indenfor for at vise, hvordan svineproduktion foregår og dermed være
svinebranchen
med til at øge forbrugerens tillid til branchen.
✓ Offentligheden og

forbrugerne får landmandens syn på tingene noget som sjældent er
Shane McAuliffe brænder for at oplyse offentligheden om bæredygtig
svineproduktion og han fører en ’åben dør politik’ på familiens
tydeligt eller muligt
besætninger.
✓ Mulighed for at nå
forbrugeren via online
På McAuliffe Pig Farms kan internationale besøgende og studerende
platforme
få et indblik i bæredygtig svineproduktion i Irland. For at sikre for at
✓ Når længere ud til
smittebeskyttelseskravene overholdes, kan store grupper iagttage
forbrugerne gennem online
grisene fra et ’besøgsrum’. På en stor tv-skærm vises der billeder fra
overvågningen i de forskellige afsnit.
medier
✓ Øget interaktion med kunder

Tema: Kødkvalitet

Løsningen – Best practice

Shane gæsteforelæser også på universiteter, hvor de studerende får
en interaktiv rundtur i besætningen, og han tilbyder studieophold på
Omkostninger:
besætningen. McAuliffe Pig Farms har medvirket live i tv-programmet
✓ Besætningen betalte selv for
’Big Week on the Farm’, der havde 1,5 mio. seere. Derudover er
udkigsposten, som blev
Shane aktiv på de sociale medier med næsten 10.000 følgere på
forskellige platforme.
inkorporeret i bygningen,

uden nogen form for tilskud
✓ Eneste anden udgift er
landmandens tid, som er
Pt er antallet af besøg begrænset på grund af øget smittebeskyttelse i
godt en dag om måneden
forbindelse med truslen fra afrikansk svinepest. Shane har derfor øget
sine besøg på universiteterne.
✓ Besøgende betaler ikke for
servicen

Yderligere information

Link til yderligere forskning
og projektinformation
https://eupig.eu/
Link til teknisk rapport
Kontakt RPIG (Irland):
Ciaran Carroll
Shane McAuliffe

Horizon 2020 Statement

Studerende på besøg i besøgsrummet

