PRACTICE ABSTRACT

Forbrugernes og interessenternes holdninger til dyrevelfærd
og præcisionsstyring i husdyrproduktionen

Forbrugerne var enige om, at præcisions-husdyrbrug
kan medføre mange fordele både for husdyr,
landmænd, producenter og forbrugere. Forbrugerne
gav udtryk for at teknologierne kan bidrage til bedre
beslutningstagning i forhold til eget forbrug, hvor bl.a.
smag og fødevaresikkerhed blev nævnt. Derudover
kan teknologerne sikre større gennemsigtighed og
troværdighed i produktionskæderne, og kan bidrage
til at opfylde forbrugernes krav til produktionen om
bedre dyrevelfærd og mindre miljøpåvirkning.
Forbrugernes største bekymring var, at
præcisionshusdyrbrug ville medføre en større
automatisering af husdyrbruget på bekostning af
dyrene, og en bekymring for at brug af teknologien vil
føre til en højere grad af intensivering af produktionssystemerne. Forbrugerne var også bekymrede for, at
teknologien ville øge priserne, og de fremhævede
betydningen af gennemsigtighed, pålidelighed
og troværdighed som væsentlige faktorer for
implementering.
Landmændene forbandt præcisionshusdyrbrug med
muligheder for at tage sig af hvert enkelt dyr, for
at forblive konkurrencedygtige på markedet og for
at tilbyde nye salgsmuligheder med øget produktsegmentering. Samtidig blev det anført, at integrering
af teknologi til præcisionshusdyrbrug kræver en øget
accept af innovation, og at fordele ved teknologierne
skal opveje deres eventuelle risici.
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Følg os på

Landbrugsorganisationer gav udtryk for at de
forventer at præcisionshusdyrbrug vil gøre det
muligt at producere tilstrækkelige mængder af kødog mejeriprodukter til at tilfredsstille det globale
marked, og at metoderne kan sikre at producenter får
mulighed for at tilgodese det enkelte dyrs behov. De
anførte desuden at data-sikkerhed og beskyttelse af
personfølsomme oplysninger er et vigtigt punkt, som
der skal tages hensyn til ved implementering.
Forarbejdningsvirksomheder og slagterier angav, at
præcisionshusdyrbrug giver mulighed for at evaluere
hele livscyklus for dyrene. Desuden kan det give
mulighed for at harmonisere velfærds-standarder og
-mærkning i hele Europa. Deres krav er, at teknologien
ikke må være invasiv for dyrene.
Detailhandlerne nævnte, at præcisionshusdyrbrug er en mulighed for at få adgang til
nye markedssegmenter og øge gennemsigtighed
af forskellige produkter. De foreslog også, at
teknologierne kan øge gennemsigtigheden
i værdikæden og bidrage til at harmonisere
mærkningsmetoderne i hele EU.
Teknologileverandørerne ser mulighed for at optimere
rutineprocesser og samtidig reducere landmændenes
arbejdsbyrde. De advarede dog om, at der er behov for
et robust og sikkert data(lagrings)system.
Konsulenter og forskere påpegede, at
præcisionshusdyrbrug kan optimere hele værdikæden
ved at integrere innovativ teknologi, algoritmer
og datastyringsværktøjer. Det blev nævnt, at
præcisionshusdyrbrug skal kunne imødekomme de
krav, der stilles til moderne husdyrbrug bl.a. i forhold til
dyrevelfærd, miljø og økonomi.
Endelig påpegede dyreværnsgrupper, at
præcisionshusdyrbrug har mulighed for at sikre en
bedre behandling af dyr, og at det letter processen
med at fastsætte standarder for dyrevelfærd. De mente
at det vil kunne fremme offentlige diskussioner af
dyrevelfærd, som kan bidrage til en kritisk evaluering
af egen forbrugsadfærd.
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