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I temaet ”Syge og tilskadekomne dyr” sættes der fokus på 

smerter og deres betydning for dyrevelfærd. Dernæst vur-

deres det, om og hvordan der er en sammenhæng mellem 

antibiotikaforbrug og dyrevelfærd i husdyrproduktionen. 

Endelig præsenterer Fødevarestyrelsen resultaterne fra 

2011-kontrollen af pelsdyr i 50% af besætningerne samt 

Veterinærrejseholdets kampagne vedrørende håndtering af 

syge og tilskadekomne mink.

Temaet ”Markedsdrevet dyrevelfærd” afdækker forbruge-

rens rolle og de muligheder og begrænsninger, der er for-

bundet med at bruge markedsmekanismerne til at drive dy-

revelfærdsforbedringer, der går videre end det, loven kræver.

Velfærdskontrollens infrastruktur i Danmark beskrives af 

Fødevarestyrelsen i afsnittet ”Myndighedernes kontrol af 

dyrevelfærd“. Den omfatter primært den velfærdskontrol, 

myndighederne foretager i mindst 5% af alle besætninger 

med mindst 10 landbrugsdyr eller heste, samt kontrollen 

med dyretransporter og på slagterier. Samtidig præsenterer 

denne rapport samtlige resultater af myndighedernes vel-

færdskontrol i besætninger, under transport og på slagterier 

Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) har 

i foråret 2012 fungeret som redaktion i forbindelse med 

udarbejdelse af rapporten ”Dyrevelfærd i Danmark 2011”, 

der består af data- og tekstbidrag fra Fødevarestyrelsen, 

Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Du kan læse 

mere om indholdet i rapporten nedenfor: 

ViD's aktiviteter i 2011 er beskrevet i rapportens første af-

snit, ”Året der gik i Videncenter for Dyrevelfærd”, som også 

beskriver, hvordan ViD er organiseret.

Der er til rapporten i år udvalgt forskellige aktuelle temaer 

inden for dyrevelfærd, som belyses fra både forskernes og 

myndighedernes side.

Under temaet ”Overvågning af dyrevelfærd” beskrives myn-

dighedernes koncept for at udpege besætninger til kontrol 

ud fra risikokriterier, samt hvordan overvågning kan ske 

på baggrund af tilfældig udpegning med 2011-nulpunkts-

undersøgelsen i svinebesætninger som eksempel. Endelig 

præsenteres planer for kalibrering af kontrollanter af dy-

revelfærd.

fororD 
Hermed præsenteres rapporten ”Dyrevelfærd i Danmark 2011”. rapporten giver et indblik i, hvad 
dyrevelfærd er, og hvordan man arbejder med emnet på universiteter og hos myndigheder. Derud-
over giver rapporten en oversigt over resultaterne af myndighedernes dyrevelfærdskontrol i 2011.
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i 2011. Resultaterne er opgjort i en række tabeller bagest i 

rapporten. Tabellerne er opdelt på dyreart og kontroltype.

I tekstafsnittet ”Dyrevelfærdskontrollens resultater i 2011“ 

har Fødevarestyrelsen udvalgt emner, hvor der i 2011 især 

var problemer med at overholde lovkravene på dyrevelfærds-

området. 

Hvert år sætter Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold finge-

ren på dyrevelfærdens særligt ømme punkter. Du kan læse 

mere om deres tematiske kontroller og kampagner i afsnittet 

”Veterinærrejseholdets kampagner vedrørende dyrevelfærd 

i 2011”.

Rapportens faktasider sætter bl.a. fokus på resultater fra 

udvalgte ViD-projekter, på hvor stor en andel af de kon-

trollerede besætninger, der ikke overholdt lovkravene på 

dyrevelfærdsområdet, samt på myndighedernes kontrol af 

trædepudesvidninger hos slagtekyllinger. 

I rapportens appendikser kan du finde oversigter over Viden-

center for Dyrevelfærds aktiviteter i 2011, relevant lovtekst 

på dyrevelfærdsområdet, kildehenvisninger til tekstafsnit-

tene samt en liste over offentlige dyrevelfærdskontakter.

Det er redaktionens håb og ønske, at alle med interesse og 

virke inden for dyrevelfærd vil finde nyttig information i rap-

porten, og at den giver lyst til at læse mere om dyrevelfærd 

generelt og om Videncenter for Dyrevelfærds arbejde på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk.

Det bemærkes for en god ordens skyld, at de bidrag til 

rapporten, som er udarbejdet af eksterne bidragsydere, 

er udtryk for forfatternes meninger og vurderinger, og at 

bidragene ikke nødvendigvis afspejler Fødevarestyrelsens 

synspunkter.

Fødevarestyrelsen, Videncenter for Dyrevelfærd
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i Videncenter for Dyrevelfærd arbejder myndigheder og universiteter sammen om at samle og gøre 
viden om dyrevelfærd mere tilgængelig for politikere, landmænd og den bredere befolkning. Vi-
dencenteret støtter og igangsætter desuden forskning på dyrevelfærdsområdet.
Af vIDeNceNTer for DyrevelfærDS SeKreTArIAT

Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) er et samarbejde mellem 

myndigheder og forskere, som blev etableret i begyndelsen 

af 2010 efter et politisk ønske om en samlet enhed, der 

indsamler og formidler viden om dyrevelfærd. ViD finansie-

res af en særlig bevilling til dyrevelfærd på finansloven for 

perioden 2009-2012. ViD's formål er at bidrage til forbedring 

af dyrevelfærden i Danmark.

Se listen over alle ViD's aktiviteter i 2011 i Appendiks 1.

forMIDlINg Af vIDeN oM DyrevelfærD

ViD formidler sin indsamlede viden om dyrevelfærd via for-

skellige kanaler:

– En årlig konference

– En årlig rapport om dyrevelfærd i Danmark.

– ViD's hjemmeside på dansk og engelsk, som findes på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside, – www.fvst.dk 

KoNfereNce MeD TeMAeT MArKeDSDreveT Dyre-

velfærD I 2011 

Den 2. november 2011 afholdte ViD sin årlige konference 

på clarion Hotel copenhagen med ca. 200 deltagere, heri-

DyrevelfærD på DAgSorDeNeN. De ca. 200 deltagere ved Vi-
dencenter for Dyrevelfærds åbningskonference omfattede bl.a. repræ-
sentanter fra myndighederne, universiteterne, landbrugserhverve, de-
tailbranchen og dyreværnsorganisationerne (Foto: Fødevarestyrelsen). 
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blandt fødevareminister Mette gjerskov, dyrevelfærdsfor-

skere fra universiteterne samt repræsentanter fra landbrugs-

organisationerne, Den Danske Dyrlægeforening, rigspolitiet 

og dyreværnsorganisationerne.

Temaet for konferencen i 2011 var ”Markedsdrevet Dyre-

velfærd”. Ud over en tale fra fødevareministeren var der 

følgende eksterne indlæg på konferencen: 

– ”citizen and consumer attitudes towards animal welfare 

in livestock production” v/ Wim Verbeke, professor på 

ghent Universitet, Belgien 

– ”Dyrevelfærd i dagligvarehandelen” v/ Thomas Roland, 

Afdelingschef i FDB 

– ”Law versus market driven improvements to animal wel-

fare – the EU perspective” v/ Judit Krommer, Dg SAncO, 

Europakommissionen

– ”Fremtidssikring af svineproduktionen med øget dyrevel-

færd for øje” v/ Karsten og Daniel Pedersen, svineprodu-

center

– ”Er der plads til dyrevelfærd i indkøbsvognen?” v/ Anne 

glad, livsstilsekspert 

På konferencen var der desuden både mundtlige og poster-

præsentationer af de projekter, som er sat i gang i regi af 

ViD siden 2010.

Læs mere om ViD's konference i 2011, download præsen-

tationer, og se posterne om igangsatte projekter på ViD's 

hjemmesider på www.fvst.dk. 

er Der plADS TIl DyrevelfærD I INDKøbSvogNeN? Livsstils-
ekspert Anne glad gav gode råd til hvordan velfærdsmærket kød kan 
komme ud til flere forbrugere (Foto:Steen Ewald).
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MArKeDSDreveT DyrevelfærD Som moderator styrede Peter 
Sandøe publikum sikkert gennem programmet for konferencen, som 
bl.a. indeholdt et indlæg fra to svineproducenter, som har omlagt til at 
have løsgående søer i farestalden (Foto: Fødevarestyrelsen). 

DyrevelfærDSrApporTeN MeD vID SoM reDAKTør 

Siden 5%-kontrollen med dyrevelfærd blev indført tilbage i 

2004, har Fødevarestyrelsen årligt udgivet en rapport med 

kontrollens resultater. Siden 2010 har ViD's sekretariat fun-

geret som redaktion i forbindelse med udarbejdelse af den 

årlige dyrevelfærdsrapport, der er sammensat af bidrag fra 

henholdsvis. Fødevarestyrelsen, Københavns Universitet og 

Aarhus Universitet. 

Som noget nyt, udkom dyrevelfærdsrapporten fra 2010 i 

en engelsk version i begyndelsen af 2012. Find link til rap-

porten under ViD's danske og engelske hjemmesider under 

www.fvst.dk.

NulpuNKTSuNDerSøgelSe I SvINebeSæTNINger 

I 2010 blev det fra politisk side blev det besluttet at igang-

sætte en såkaldt nulpunktsundersøgelse i regi af ViD i 2011. 

Formålet var at få et overblik over, hvor mange danske svine-

producenter, der ikke opfylder de dyrevelfærdsmæssige krav 

til hold af svin. nulpunktsundersøgelsen blev i modsætning 

til 5%-kontrollen gennemført som en stikprøveundersø-

gelse af 300 tilfældigt udvalgte svinebesætninger, der var 

repræsentative for den danske svineproduktion. Læs mere 

om resultaterne af nulpunktsundersøgelsen under temaet 

”Overvågning af dyrevelfærd”. 

projeKTer IgANgSAT uNDer vIDeNceNTer for  

DyrevelfærD I 2010

ViD har nu igangsat 19 projekter på dyrevelfærdsområdet. 

Flere af disse projekter er afsluttet eller i den afsluttende 

fase. Læs mere om nogle af de afsluttede projekter på føl-

gende faktasider i dette tekstafsnit:

– Egenkontrol med dyrevelfærd 

– Databaser – potentialer for dyrevelfærdsvurdering 
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vID'S STyregruppe træffer de overordnede beslutninger 
om, hvilke indsatsområder videncenteret skal fokusere på, 
og hvilke projekter der skal sættes i gang i regi af viden-
centeret. 

ViD's styregruppe består af:
– per Henriksen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen
– birte broberg, souschef i Kontor for Dyrevelfærd og 

Veterinærmedicin i Fødevarestyrelsen
– Hans Henrik Dietz, institutleder ved Institut for 

Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet

– Klaus lønne Ingvartsen, institutleder ved Institut for 
Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

– Karen lorenzen, kontorchef for Veterinærenheden, 
Fødevareministeriet.

vID'S SeKreTArIAT, som er placeret i Fødevarestyrelsen, 
står for den daglige drift.

vID'S projeKTgruppe organiserer oplæg til projekter, 
som godkendes af styregruppen. 

gennemførelsen af projekter, der sættes i gang i regi af 
ViD, varetages af projektlederne for de enkelte projekter og 
sker i samarbejde med øvrige relevante projektdeltagere. 
Projektgruppen arbejder desuden med at indsamle og 
formidle viden om dyrevelfærd. 

Projektgruppen består af ViD's sekretariatsmedarbejdere, 
forskningsledere fra Aarhus og Københavns Universiteter 
samt en fuldmægtig fra Fødevareministeriet.

vID'S refereNcegruppe består af repræsentanter fra 
videncenterets primære interessenter, heriblandt land-
brugserhvervets organisationer, dyreværnsorganisationer, 
rigspolitiet og dyrlægeforeningen. Formålet med referen-
cegruppen er høring og sparring omkring behov og ønsker 
for ViD's arbejde.

SåDAN er vIDeNceNTer for DyrevelfærD orgANISereTI 2011 udvalgte ViD's styregruppe seks projekter til igang-

sættelse i 2012 (se Tabel 1). Projekternes emner ligger inden 

for følgende hovedtemaer:

– Dyrevelfærd i forbindelse med transport 

– Håndtering af syge og tilskadekomne dyr 

Læs mere om alle igangsatte projekter på ViD's hjemmesider 

under www.fvst.dk og i 2010-rapporten.

HvAD SKer Der I vIDeNceNTer for DyrevelfærD 

I 2012?

KoNfereNce 2012: I slutningen af 2012 afholder ViD sin år-

lige konference. Temaet for konferencen er allerede fastlagt 

og vil være ”Syge dyr”. Der vil blive udsendt invitationer til 

ViD's primære interessenter. Desuden vil der være begrænset 

åben tilmelding for øvrige interesserede. 

vIDeNSopSAMlINg INTerNATIoNAlT: I 2012 vil ViD 

fortsætte den løbende proces med at indsamle viden om 

dyrevelfærd i lande i og uden for EU. Der kan være tale 

om data fra myndighedskontrollen, data fra erhvervet og 

viden om produktionsforholdene i andre lande samt viden 

fra international forskning. Hjemmesiden vil løbende blive 

opdateret med den indsamlede viden.
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projekttitel formål projektansvarlig institution

Tabel 1 Projekter der igangsættes i regi af Videncenter for Dyrevelfærd i 2012

Smertedetektionsskema til 

malkekvæg

Skismaet mellem dyrevelfærdshensyn 

og smittebekæmpelse i kvægbesæt-

ninger

Har gult Kort-ordningen reduceret 

velfærden i svinebesætninger?

Pålidelighed og gyldighed af bidmær-

ker som velfærdsindikator hos mink

Brok på transporten – er svin med 

brok og halebid egnede til transport?

Er koen klar igen? A– adfærd og vel-

færd hos malkekøer i forbindelse med 

raskmelding efter mastitis

At udarbejde en smertescoreskala for køer til anvendelse af dyr-

læger, velfærdsinspektører og landmænd. Smertescore skalaen 

skal konstrueres ud fra let observerbare adfærdsændringer, 

hvilket gør den anvendelig for alle tre relevante grupper.

At vurdere effekten af konkrete og praktisk anvendelige løs-

ningsforslag til kalveopstaldning og kælvningsmanagement på 

hhv. dyrevelfærd og smittebekæmpelse. Herunder en vurdering 

af hvor længe evt. dispensationer fra krav om kontakt mellem 

kalve og mellem hhv. mor og kalv er nødvendige for at have 

den ønskede effekt på bekæmpelsen af Salmonella Dublin og 

paratuberkulose.

At undersøge, om reduceret anvendelse af antibiotika har (haft) 

dyrevelfærdsmæssigt negative konsekvenser i berørte svinebe-

sætninger. 

At belyse pålideligheden af at registrere bidmærker på lædersi-

den af minkskindet samt gyldigheden af at benytte bidmærker 

som velfærdsindikator.

At undersøge de velfærdsmæssige konsekvenser af at transpor-

tere svin med lyskebrok, navlebrok eller halebid. Disse data skal 

danne grundlag for en forbedret vurdering af transportegnethed 

hos slagtesvin.

At undersøge, om malkekøer viser tegn på reduceret velfærd 

i dagene omkring raskmelding efter klinisk mastitis – og at 

undersøge sammenhængen mellem adfærdsmæssige og klinisk/

fysiologiske tegn på bedring hos koen. 

Københavns Universitet

Københavns Universitet

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet
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fAKTA oM viD-projeKTer – DATAbASer – poTeNTIAler for DyrevelfærDSvurDerINg
 
Danmark har et stort antal veterinære databaser etableret med udgangspunkt i mange forskellige 
formål, f.eks. registrering af besætningernes medicinforbrug og kontrol med fødevaresikkerhe-
den. Der har dog hidtil manglet dels en samlet oversigt over allerede eksisterende data og dels en 
samlet vurdering af, hvor godt disse data understøtter vurderingen af dyrevelfærd. formålet med 
ViD-projektet ”Databaser – potentialer for dyrevelfærdsvurdering” har derfor været at etablere en 
samlet oversigt over de eksisterende databaser i fødevarestyrelsen, som indeholder data, der kan 
være egnede til vurdering af dyrevelfærden hos kvæg og svin.

overSIgT over DATAbASer

Projektet har resulteret i en skabelon for, hvad en fyldestgø-

rende beskrivelse af en database bør indeholde. Skabelonen 

giver overblik over og sikrer gennemskuelighed af de eksiste-

rende registreringer. Skabelonen er blevet brugt til at udar-

bejde protokoller for Fødevarestyrelsens veterinære databaser. 

I forbindelse med projektets udførelse blev der afholdt en 

workshop med repræsentanter fra forskellige forsknings-

discipliner og arbejdsområder. Her blev de enkelte variable 

i hver database vurderet i forhold til relevans og sikkerhed 

med hensyn til vurdering af dyrevelfærd. Desuden er der ind-

draget eksisterende vurderinger samt international litteratur.

DATAbASer TIl vurDerINg Af DyrevelfærD

Følgende af Fødevarestyrelsens veterinære databaser har vist 

sig at være egnede i forbindelse med vurdering af dyrevelfærd:

– centralt HusdyrbrugsRegisters (cHR) besætningsdel 

(cHRB)

– cHR – kvæg (enkeltdyrsdel)

– Svineflyttedatabasen

– Kødkontroldatabasen

– VetStat

– Digital Kontrol (DIKO)

egNeDe vArIAble TIl vurDerINg Af DyrevelfærD

De vigtigste variable i listen af egnede databaser omfatter:

– Flytning af dyr

– Levealder

– Dødelighed

– Forskellige kødkontrolfund

– Medicinforbrug 

– Tidligere overtrædelser af dyrevelfærdslovgivning

Projektet har belyst, at de tilgængelige databaser kan benyt-

tes til at vurdere visse aspekter af dyrevelfærd. Det gælder 

især aspekter relateret til forskellige grader af sygdom. Det 

er dog ikke muligt at lave en komplet velfærdsvurdering 

baseret på informationen fra databaserne, men såfremt de 

nævnte variable ligger over en given tærskelværdi, kan de 

bruges til at pege på et dyrevelfærdsmæssigt problem. Om-

vendt er variablene ikke egnede til at frikende besætninger 

for velfærdsmæssige problemer, hvis de ligger under en gi-

ven tærskelværdi.
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beDre brug Af DATA ViD's projekt "Databaser – potentialer for dyrevelfærdsvurdering" har givet overblik over hvilke slags registerdata, der 
kan bruges til at vurdere dyrevelfærd (Foto: Fødevarestyrelsen).
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fAKTA oM viD-projeKTer – reSulTATer frA vID-projeKT oM egeNKoNTrol MeD DyrevelfærD
nye regler om egenkontrol med dyrevelfærd har betydet, at en større del af kontrollen i dag udfø-
res af landmanden selv. kort fortalt betyder indførelsen af egenkontrol, at landmanden med ud-
gangspunkt i såkaldte branchekoder skal udarbejde en egenkontrolplan og efterfølgende løbende 
registrere tilstanden af dyrevelfærden i sin besætning. Den praktiserende dyrlæge skal overvåge 
landmandens egenkontrol. 
v/ jeSper lASSeN og cecIlIe THorSluND, føDevAreøKoNoMISK INSTITuT, KøbeNHAvNS uNIverSITeT

projeKTeTS forMål

Formålet med ViD-projektet ”Egenkontrol med dyrevelfærd” 

var at identificere eventuelle forhindringer for at gennemføre 

den nye egenkontrol hos landmændene. Desuden var formå-

let at undersøge, om egenkontrollen ville få betydning for 

forbrugernes tillid til dyrevelfærden i dansk husdyrproduk-

tion. Begge spørgsmål er blevet besvaret gennem interviews 

med landmænd og forbrugere i Danmark i løbet af 2011.

HvAD SyNTeS lANDMæNDeNe oM egeNKoNTrol-

leN? 

Blandt de interviewede landmænd var der en udbredt ne-

gativ holdning til egenkontrol. Egenkontrollen blev således 

anset for at være et bureaukratisk tidsspilde, der pålagde 

dem tidskrævende procedurer. Samtidig havde de svært ved 

at forstå begrundelsen for at indføre egenkontrol, som blev 

betragtet som procedure, der alene er til for procedurernes 

egen skyld.

”overordnet set så har [indførelsen af egenkontrol] 

ikke flyttet 0,0 i min besætning. (…) al deres egen-

kontrol – man skal sikre sig, at jeg har gjort det, så jeg 

kan dokumentere, at hvis den er død, så er det i hvert 

fald ikke min skyld. Sådan er det med mange ting. 

lidt ligesom i det gamle østeuropa; vi skal have nogle 

stempler og nogle dateringer, som vi kan kontrollere 

hinanden på. Somme tider glemmer vi, hvad det hele 

drejer sig om. Det var jo bare dyrene. og det virker 

som en spændetrøje, og det væsentlige går samtidig 

lidt fløjten, tror jeg lidt.” 

DELTAgER I LAnDMAnDSInTERVIEWEnE

 

Mange landmænd mente ikke, at egenkontrollen tilfører 

nogen forbedring til veldrevne bedrifter, hvor der er styr på 

produktionen. Her er der ifølge landmændene simpelthen 

tale om, at eksisterende viden blot opsamles og bearbejdes 

på en ny måde. Deres bekymring er dermed, at der flyttes 

ressourcer fra de primære opgaver – altså produktionen og 

pasningen af dyrene – til en bureaukratisk egenkontrol uden 

nogen velfærdsmæssig gevinst. Flere af de interviewede 

anerkendte dog, at der findes ”brodne kar” med dyrevel-

færdsmæssige problemer. Her kunne det være berettiget 

med egenkontrol, så de dårlige landmænd blev tvunget til 

at forholde sig til dyrevelfærden. De interviewede landmænd 
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havde imidlertid svært ved at forstå, hvorfor landmænd med 

styr på produktionen skal tvinges til at føre egenkontrol og 

dermed bøde for de ”brodne kar” med dyrevelfærdsmæs-

sige problemer. Kritikken af egenkontrollen handlede således 

ikke om, at kontrol i sig selv nødvendigvis anses for at være 

noget negativt. Men landmændene efterlyste en velbegrun-

det egenkontrol og en egenkontrol tilrettelagt på en måde, 

så den ikke flytter arbejdet fra stalden til kontoret.

”… al den tid, landmanden bruger på egenkontrol og 

på planer, og al den tid, dyrlægen bruger på at over-

våge landmanden osv. Spørgsmålet er, om den kunne 

være brugt lidt bedre, ved at landmanden gik ud og 

passede på sine dyr, og dyrlægen rådgav landmanden. 

Det bliver meget bureaukratisk, ikke?” 

DELTAgER I FORBRUgERInTERVIEWEnE

HvAD SyNTeS forbrugerNe oM egeNKoNTrolleN?

De interviewede forbrugere virkede i udgangspunktet ikke 

bekymrede over, at landmanden fremover skal kontrollere 

sig selv. nogle forbrugere bekymrede sig dog over, om den 

tætte forbindelse mellem landmanden og den praktiserende 

dyrlæge vil kunne gå ud over dyrlægens objektivitet. Flere 

af deltagerne mente endvidere, at myndighedernes kontrol 

med dyrlægens overvågning af landmandens egenkontrol 

vil bidrage til at sikre dyrlægens neutralitet.

Samtidig havde de interviewede forbrugere ikke de store 

forventninger til, at egenkontrollen for alvor kommer til at 

ændre noget for dyrene. Mange var enige med de inter-

viewede landmænd og fremhævede, at resultatet vil blive 

bureaukratisk og tage tid fra arbejdet med dyrene. nogle 

mente, at de fleste landmænd allerede har styr på dyrevel-

færden og tvivlede derfor på, om indførelsen af egenkontrol 

overhovedet vil gøre nogen forskel. 

Andre var dog mere positive og øjnede muligheden for, at 

egenkontrol vil betyde en større ansvarsfølelse hos landman-

den over for sin egen bedrift og tvinge ham til at fokusere 

og systematisere sin indsats i forhold til dyrenes velfærd. 

Andre forbrugere fremhævede det som et særligt positivt 

aspekt af egenkontrollen, at den kombineres med risikobase-

ret kontrol. De mente, at mere fokus på de dårlige bedrifter 

er godt, da det nødvendigvis må få landmændene til at tage 

et større ansvar for dyrenes velfærd, Desuden var det ifølge 

forbrugerne fornuftigt at bruge ressourcerne i de besætnin-

ger, hvor de største dyrevelfærdsmæssige problemer findes.

 

”jeg tænker, at det kan gå to veje: enten kan det være 

smukt og perfekt. At landmanden pludselig finder ud 

af, at med noget mere struktur i sin produktion, også 

på dyrevelfærden, så kan han måske også begynde at 

rationalisere på andre områder og måske endda spare 

penge i produktionen med færre udgifter til medicin, 

og hvad ved jeg. omvendt kan det også være den 

samme historie, som man har hørt så mange gange 

efterhånden, at han lige pludselige synes, han bruger 

en masse tid bag skrivebordet, og det var nok ikke 

meningen.” 

DELTAgER I FORBRUgERInTERVIEWEnE

Det var dog kendetegnende for diskussionerne med forbru-

gerne, at de ikke for alvor forventede, at egenkontrollen ville 

ændre noget hos landmændene. Landmændenes adfærd 

blev opfattet som dybt forankret i nogle særlige værdier. 

Forestillingen om, at man kan ændre landmandspraksis på 

et dybere niveau via egenkontrol anså forbrugerne som nær-

mest utopisk. Men som flere af de interviewede sagde: ”Vi 

må bare vente og se!”
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for at være så effektiv som muligt har dyrevelfærdskontrollen i de senere år koncentreret sig om 
risikobesætninger, hvor man prøver at finde besætninger, hvor man ud fra bl.a. registerdata mener, 
at risikoen for lovovertrædelser er så stor som muligt (se faktaboksen ”risikobaseret overvågning 
med få risikokriterier”). en risikobaseret udpegning kan dog ikke bruges til at kortlægge den re-
elle forekomst af overtrædelser. Derfor blev der i 2011 parallelt med den vanlige risikobaserede 
udpegning foretaget en såkaldt nulpunktsundersøgelse, hvor et antal svinebesætninger blev 
udvalgt tilfældigt i stedet for risikobaseret. 

Ud over lovgivningen er der til støtte for velfærdskontrollen udarbejdet en instruks med beskrivel-
ser af, hvordan konkrete situationer skal vurderes, ligesom der er udarbejdet detaljerede tjeklister. 
Da der ikke foreligger nogen undersøgelse af, hvor ensartet observatører vurderer forskellige 
situationer i besætningerne, er der endvidere igangsat et projekt til validering af forskellige ob-
servatører.

Under temaet præsenteres hovedresultaterne fra nulpunktsundersøgelsen, fødevarestyrelsens 
brug af risikoparametre beskrives (faktaboks), og ViD-projektet ”kalibrering af kontrollanternes 
vurdering af dyrevelfærd” introduceres og beskrives. 

overvågNINg Af DyrevelfærD – Dyrevelfærd i Danmark 2011
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Det overordnede formål med nulpunktsundersøgelsen var at 

få et overblik over, hvor mange danske svinebesætninger der 

ikke overholder dyrevelfærdslovgivningen, dvs. ikke opfylder 

de dyrevelfærdsmæssige krav til hold af svin. Undersøgel-

sen blev udfærdiget som en stikprøveundersøgelse af en 

gruppe tilfældigt udvalgte svinebesætninger. På baggrund 

af undersøgelsen var det derfor muligt at få et objektivt bil-

lede af den aktuelle situation vedrørende hyppigheden af 

de dyrevelfærdsmæssige overtrædelser i svinebesætninger.

NulpuNKTSuNDerSøgelSeNS uDførelSe

En epidemiologisk studieprotokol blev udarbejdet forud for 

undersøgelsen med henblik på at præcisere studiedesign, 

mål- og studiepopulation, udvælgelsesmetoder, stikprø-

vestørrelser mv. I alt 300 svinebesætninger blev tilfældigt 

udpeget på baggrund af alle danske svinebesætninger, 

med undtagelse af de besætningstyper og besætnings-

størrelser, der også udelades i FVST's 5%-velfærdskontrol. 

Overholdelse af dyrevelfærdslovgivningen i de udpegede 

besætninger blev kontrolleret ved uanmeldte kontrolbesøg 

primært foretaget af dyrlæger fra FVST i perioden august 

til og med december 2011. Kontrollen blev udført efter en 

udarbejdet tjekliste, som også anvendes i forbindelse med 

FVST's 5%-velfærdskontrol, og hvor samtlige punkter i den 

gældende dyrevelfærdslovgivning vedrørende svin er repræ-

senteret.

I alt indgik resultater fra kontrolbesøg i 299 besætninger. 

Disse indeholdt mellem 10 og 9.420 svin. gennemsnitstør-

relsen af en besætning var 1.703 svin. 

NulpuNKTSuNDerSøgelSeN 
– overvågNINg på bAggruND Af TIlfælDIg uDpegNINg 
Af HANS Houe, DeT SuNDHeDSvIDeNSKAbelIge fAKulTeT, KøbeNHAvNS uNIverSITeT

beSæTNINgSTyper I NulpuNKTSuNDerSøgelSeN

Fordelingen af besætningstyper kan ses i Tabel 2, hvoraf det 

fremgår, at størstedelen af de undersøgte besætninger var 

slagtesvinebesætninger. I alt var der udegående svin i ni af 

de undersøgte besætninger, mens 290 havde indegående 

svin.

HvAD vISTe NulpuNKTSuNDerSøgelSeN I SvINe-

beSæTNINger?

Overordnet viste resultaterne af undersøgelsen, at 50% 

(150/299) af de udpegede besætninger havde mindst én 

anmærkning (indskærpelse, påbud eller politianmeldelse) 

for manglende overholdelse af dyrevelfærdslovgivningen 

(Tabel 3). 

Da kontrollanternes tjeklisteskema indeholder 378 punkter 

(kaldet tjeklistepunkter), som kontrollanterne skal kontrol-

lere ved et kontrolbesøg, er der i denne afrapportering valgt 

at lave nogle velfærdskategorier, som samler flere tjekliste-

punkter under en fælles velfærdskategori.

 En velfærdskategori kan således indeholde flere overtrædel-

ser samt overtrædelser i flere staldafsnit. I Tabel 4 ses nogle 

af de hyppigste overtrædelser.

Den hyppigste overtrædelse var manglende efterlevelse af 

krav til adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale. I alt var 

dette krav ikke overholdt i 24% af besætningerne. Desuden 

blev kravene til passende behandling og isolering af syge 

og tilskadekomne dyr samt kravene til indretning af sygesti 
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ikke overholdt i 19% af besætningerne, ligesom krav til blød 

bund i sygesti ikke blev overholdt i 19% af besætningerne.

Da velfærdskontroller og især velfærdsvurderinger er meget 

omkostningsfulde at gennemføre, vil der dog fremadrettet 

stadig være et stort behov for at vurdere, om og hvordan 

data fra eksisterende databaser i højere grad kan anvendes 

ved udpegningen af besætninger til kontrol. Af den grund 

igangsatte Videncenter for Dyrevelfærd i 2011 et projekt 

til vurdering af data i de eksisterende databaser (se fakta-

boks), ligesom der i andre igangværende projekter fortages 

konkrete beregninger af, hvor egnede registerdata er til at 

udpege besætninger med velfærdsproblemer.

besætningstype Antal %

Søer 24 8

Slagtesvin 176 59

Smågrise 8 3

Blandet 91 30

Tabel 2 Fordeling af type af 299 tilfældigt udvalgte 
svinebesætninger besøgt i forbindelse med nulpunktsun-
dersøgelsen.

Anmærkningstype* Antal %

Indskærpelse 127 42

Påbud 42 14

Politianmeldelse 16 5

Overtrædelse** 150 50

Tabel 3 Fordeling af indskærpelse, påbud og politian-
meldelse for 299 tilfældigt udvalgte danske svinebesæt-
ninger.

*  Besætningerne er kun registreret én gang pr. overtrædelsestype 
(indskærpelse, påbud eller politianmeldelse), selv om der har været 
flere overtrædelser for den pågældende overtrædelsestype.

**  Enten indskærpelse, påbud eller politianmeldelse eller en kombina-
tion heraf. Da besætninger er registreret separat for hver overtræ-
delsestype, summerer de tre overtrædelsestyper op til mere end 
totalen på 50%.

Fødevarestyrelsen udpeger årligt mindst 5% af alle danske 
besætninger med mindst 10 landbrugsdyr eller heste til dy-
revelfærdskontrol. 

Udpegningen af besætninger til kontrol er inden for hver 
enkelt dyreart hovedsagelig målrettet besætninger med en 
øget sandsynlighed for dyrevelfærdsmæssige problemer. Ud-
pegningen er således risikobaseret, hvilket i praksis betyder, at 
besætninger med den formodede største risiko for velfærds-
problemer har størst risiko for at blive udpeget til kontrol. 

De parametre, som Fødevarestyrelsen bruger til udpegning af 
besætninger til 5%-kontrollen, kaldes risikoparametre. Risiko-
parametrene veksler fra år til år. De udvælges på baggrund af 
en erfaringsmæssig vurdering af, hvilke faktorer der synes at 
have størst indflydelse på risikoen for, at en besætning sank-
tioneres. Eksempelvis var risikoparametrene for udvælgelsen 
af svinebesætninger til 5%-kontrol i 2010 ”store sobesæt-
ninger” og ”økologiske og frilandsbesætninger”.

Af Fødevarestyrelsen

rISIKobASereT overvågNINg MeD få rISIKoKrITerIer
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velfærdskategori  Ind- påbud politi- besætninger i  
  skærpelse  anmeldelse alt med over-  
     trædelse* (%)
     

Svin behandles ikke forsvarligt eller beskyttes mod lidelse  3 8 12 23 (8)

Syge og tilskadekomne svin får ikke passende behandling og isoleres ikke 16 27 15 56 (19)

Der er ikke en sygesti klar til brug  13 8 4 25 (8)

Dyrene kan ikke regulere deres temperatur i sygesti  22 12 3 37 (12)

Der er ikke blød bund i sygesti  40 14 4 58 (19)

Dyrene har ikke tilstrækkelig adgang til beskæftigelse/rodemateriale 61 8 3 72 (24)

Optegnelser over medicinsk behandling opfylder ikke krav  20 0 1 21 (7)

Optegnelser over døde svin opfylder ikke krav  15 0 0 15 (5)

Tabel 4 Fordeling af besætninger med overtrædelser pr. velfærdskategori for 299 tilfældigt udvalgte danske svine-
besætninger.

* Antal besætninger med indskærpelse, påbud eller politianmeldelse eller en kombination heraf.
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beHoveT for AT KAlIbrere

Alt afhænger som bekendt af øjnene, der ser. Med det for-

mål at kvantificere, hvor meget der reelt afhænger af øjnene, 

der ser, samt at undersøge, om der er systematiske forskelle 

i forskellige kontrollanters opfattelse af, hvad der udgør en 

overtrædelse, igangsatte Videncenter for Dyrevelfærd i 2011 

projektet: ”Validering samt kvalitets- og fremtidssikring af 

velfærdsregistreringer i svinebesætninger”. Projektet tager 

udgangspunkt i data indsamlet i forbindelse med nulpunkts-

undersøgelsen (se side 18). 

begreberNe SeNSITIvITeT og SpecIfIcITeT

For at kunne undersøge, om der er systematiske forskelle i 

forskellige kontrollanters opfattelse af, hvad der udgør en 

overtrædelse, må man tage fat i et begrebsapparat, der 

kendes fra vurdering af diagnostiske test. Her arbejdes der 

med sensitiviteten (Se) og specificiteten (Sp), der angiver 

sandsynligheden for, at henholdsvis et sygt dyr tester positiv, 

og et rask dyr tester negativ med en given diagnostisk test. 

På samme måde kan man opfatte en given situation vedrø-

rende vurdering af dyrevelfærd, f.eks. en aflivet so, som ha-

vende en sand tilstand (korrekt udført aflivning/ikke korrekt 

udført aflivning), men vurderingen af dette kan afhænge af 

bedømmeren. For en del velfærdsregistreringer er det ikke 

umiddelbart åbenlyst, hvordan man etablerer den sande 

tilstand. Derfor er der behov for metoder, der kan udregne 

Se and Sp ved hjælp af en række test-cases, hvor den sande 

tilstand af disse cases ikke nødvendigvis er kendt. For at 

kunne vurdere, om indsatsen for en bedre dyrevelfærd vir-

ker, dvs. nedsætter forekomsten af velfærdsproblemer, er 

KAlIbrerINg Af KoNTrollANTerNeS vurDerINg Af DyrevelfærD
Af NIlS TofT, DeT SuNDHeDSvIDeNSKAbelIge fAKulTeT, KøbeNHAvNS uNIverSITeT

det nødvendigt at kunne udregne den sande hyppighed af 

velfærdsproblemer, som i nogle tilfælde kan afvige fra den 

observerede hyppighed. De observerede forskelle mellem to 

undersøgelser kan afhænge af: 

a)  Forskellen i den sande hyppighed af overtrædelser

b) Forskelle i Se og Sp mellem de enkelte (grupper af) kon-

trollanter 

c) Udvikling i Se og Sp over tid

Formålet med nulpunktsundersøgelsen af dyrevelfærden i 

svinebesætninger var primært at kunne følge udviklingen i 

henhold til forskellen i den sande hyppighed af overtrædel-

ser, hvilket kræver, at man også kan justere for forskelle i Se 

og Sp mellem de enkelte kontrollanter samt udvikling i Se 

og Sp over tid. Samlet set betyder det, at man skal kende Se 

og Sp af en kontrollants besøg, uanset hvor kontrollanten 

kommer fra. Det må dog forventes, at kontrolbesøgene kon-

stant udvikles, dels gennem en øget brug af teknologi, dels 

som følge af uddannelse og kvalitetssikring af kontrollanter, 

dels som følge af øget eller ændret fokus på dyrevelfærds-

mæssige forhold. Man skal altså jævnligt estimere Se og 

Sp i de grupper af kontrollanter, man anvender, dels for at 

kvalitetssikre, dels for at kunne se fremad såvel som bagud 

på udviklingen af den danske dyrevelfærd. 

uDforDrINgerNe I AT beSTeMMe SeNSITIvITeT og 

SpecIfIcITeT

En af udfordringerne i at bestemme Se og Sp for et kontrol-

besøg er, at en perfekt test eller ”gold standard” ikke fin-

des. Man kan dog med det rigtige forsøgsdesign og et sæt 

passende antagelser omgå dette problem. Konsekvensen 
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er så, at der bl.a. kræves en relativt stor stikprøvestørrelse 

i forhold til traditionelle evalueringer, samt at besøg (i for-

bindelse med validering) skal gennemføres af et større antal 

kontrollanter uafhængigt af hinanden (altså flere kontrol-

lanter på samme gård på samme tid, men med uafhængige 

registreringer). ydermere bør undersøgelsen gentages med 

jævne mellemrum, fordi nye kontrollanter, nye metoder og 

nyt fokus gør, at Se og Sp potentielt ændres. 

brug Af vIDeobANK TIl AT beSTeMMe SeNSITIvITeT 

og SpecIfIcITeT

I praksis vil det sandsynligvis betyde, at sådanne undersø-

gelser bliver meget dyre og logistisk set for komplicerede at 

gennemføre. Som et alternativ til at sende en større gruppe 

bedømmere ud for at vurdere levende dyr i staldene etab-

leres der i dette projekt en videobank med eksempler på 

dyrevelfærdsmæssige forhold. Med en sådan videobank 

kan man så teste et antal kontrollanter, der alle vurderer de 

samme sekvenser, og dermed få data til at estimere Se og Sp 

af de nuværende kontrollanter. Der vil ganske vist ikke være 

tale om en vurdering af hele besøget, men af en konkret si-

tuation, set isoleret fra den besætning, den er taget fra. Man 

får altså ikke direkte et mål for validiteten af besætningen, 

men derimod et mål for validiteten af bedømmelsen af de 

enkelte typer af observationer. 

Hvor lANgT er projeKTeT KoMMeT?

I forbindelse med nulpunktsundersøgelsen blev der indsamlet 

billed- og videomateriale i 11 besætninger på Sjælland og 

Fyn, som bruges i nærværende projekts billed- og video-

bank. For at begrænse omfanget af undersøgelserne blev 

indsamlingen af materiale koncentreret omkring tre områder:

– Opstaldning og lejeareal – enkeltstier, løsdrift, inventar

– Rode- og beskæftigelsesmaterialer med fokus på typer 

og mængder

– Dyrene, herunder aflivning, halebid, skuldersår, sygdom mv.

Samlet set blev der lavet 319 råfilm, der efterfølgende er 

blevet redigeret til 176 film samt 127 billeder (inklusive sup-

plerende billeder fra FVST).

I forbindelse med kalibreringsprojektet vil bedømmeren for 

hvert billede eller film blive bedt om at komme med en 

vurdering samt et forslag til en sanktion. For en dyrlæge 

vil dette være: indskærpelse, påbud eller politianmeldelse.

For en tekniker vil der også være en mulighed for som sank-

tion/beslutning at tilkalde en FVST-dyrlæge til en veterinær-

faglig vurdering.

Et eksempel på billedemateriale til vurdering af rode- og 

bekæftigelsesmateriale er angivet i nedenstående skema 

(stillbillede fra video). Lovgrundlaget præsenteres, inden se-

rien af billeder og video vises. Kontrollanten må medbringe 

det materiale, han/hun plejer at medtage på kontrolbesøg. 

Baseret på billedet skal der så angives en vurdering og en 

sanktion. Den vurdering, der er angivet i billedteksten præ-

senteres ikke, men skal ses som en mulig vurdering. 

Et andet eksempel kunne være aflivning af dyr (igen ses 

stillbillede, reelt vises film, der panorerer rundt om grisen): 

Det videre forløb i projektet er nu at få etableret et system til 

at vise billeder og video til 5-10 bedømmere fra henholdsvis 

nEST og FVST for at få deres vurdering af de enkelte situa-

tioners velfærdsmæssige konsekvenser og deres sanktioner.

Baseret på disse vurderinger estimeres Se og Sp for de en-

kelte bedømmere, og disse analyseres for sammenhængen 

og forskelle mellem de to grupper af kontrollanter. Projektet 

forventes afsluttet ultimo 2012.
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lovgruNDlAg: Lov nr. 104 14/2/2000 – om indendørshold af smågrise, 
avls- og slagtesvin (m. ændringer: lov nr. 295 30/4/2003 og nr. 1562 
20/12/2006), Bek. 323 6/5/2003 – om beskyttelse af svin (m. ændringer: 
nr. 1120 19/11/2004, nr. 1735 22/12/2006 og 1449 14/12/2010), Lov nr. 
404 26/6/1998 – om indendørs hold af drægtige søer og gylte (m. æn-
dringer: nr. 433 31/5/2000, nr. 295 30/4/2003, nr. 1562 20/12/2006 og 
nr. 500 12/06/2009), JM-vejledning om rode- og beskæftigelsesmat.

vurDerINg: Indskærpelse/påbud, måske politianmeldelse, da alle stier er 
berørte. Utilstrækkelig mængde. Kæden udgør det hverken for rode- eller 
beskæftigelsesmateriale. Man kan se, at der er tildelt halm, men dette er i 
utilstrækkelig mængde, og der vil ikke være permanent adgang.

lovgruNDlAg: Bek. 583 6/6/2007 – om slagtning og aflivning af dyr

vurDerINg: Ingen anmærkninger, grisen er skudt og afblødt korrekt. 

eKSeMpel 1

eKSeMpel 2

vurDerINg

– Ingen anmærkninger
– Væsentlig ulempe
– Uforsvarlig behandling af dyr
– groft uforsvarlig behandling af dyr
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Ifølge dyreværnsloven skal dyr beskyttes bedst muligt mod smerte. Men hvad ved vi om smerter 
hos husdyr, kan alle dyr føle smerte og har smerten egentlig en biologisk betydning? Mette Herskin, 
som forsker på Aarhus universitet giver i det følgende et bud på dette. 

Syge dyr skal behandles – men med det øgede fokus på et for højt antibiotikaforbrug, der har været 
i de senere år, er det væsentligt at få afdækket, hvordan sammenhængen er mellem forbruget af 
antibiotika og dyrenes velfærd, når der også skal tages hensyn til forekomsten af resistent bakterier 
og menneskers sundhed. jan Tind Sørensen giver i sin tekst et bud på denne problemstilling med 
økologien som case. 

og hvordan med håndteringen af syge og tilskadekomne dyr? Myndighedernes kontrol tager bl.a. 
fat i, hvordan syge og tilskadekomne dyr behandles ude i besætningerne. I dette afsnit er der sat 
fokus på resultaterne af den særlige kontrol af 50% af alle danske pelsdyrfarme, som myndighe-
derne udførte i 2011. 

Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr – Dyrevelfærd i Danmark 2011
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HvAD er SMerTer?

Vi kender smerte som en ubehagelig fornemmelse i krop-

pen, når vi udsættes for skade eller sygdom. I modsætning 

til andre begreber, som er centrale for dyrs velfærd (f.eks. 

stress), så er både den biologiske definition og lovgivningen 

omkring dyrs smerter præcise. Smerte er defineret som en 

ubehagelig oplevelse, der involverer individets nervesystem, 

og er associeret med såvel elementer af negative følelser 

som fysisk skade på kroppen. Der er således helt klare be-

tingelser, som skal være opfyldt, før man kan tale om smerte 

– det være sig hos såvel dyr som mennesker. 

Det fremgår af de første paragraffer i dyreværnsloven, at 

dyr i menneskers varetægt skal beskyttes bedst muligt mod 

smerte. I praksis indgår vurdering af individers smerteniveau, 

og især varigheden af en smertepåvirkning, endvidere som 

en væsentlig del af grundlaget for afgørelser i dyreværns-

sager – og kan være det element, som betyder, at en sag 

skifter karakter fra ”uforsvarlig” til ”groft uforsvarlig” – med 

store konsekvenser for typen og omfanget af den tildelte 

straf til følge.

Hvorfor fINDeS SMerTer – HAr SMerTe eN bIolo-

gISK fuNKTIoN?

Den omstændighed, at vævsskade opfattes som ubehage-

ligt, er en funktionel tilpasning til livet i et potentielt farligt 

miljø. Sagt på en anden måde, så er det smertens biologiske 

funktion at medvirke til, at dyr og mennesker undgår vævs-

skade og at fremme opheling. Hvis det ikke var ubehageligt, 

når kroppen bliver skadet, så ville hverken dyr eller men-

nesker passe på sig selv på samme måde. Man kan sige, 

SMerTer og DyrevelfærD
Af MeTTe S. HerSKIN, INSTITuT for HuSDyrvIDeNSKAb, AArHuS uNIverSITeT

at smerte er med til at fremme overlevelse – individer, som 

oplever smerte, vil ændre adfærd og forsøge at undgå yderli-

gere skade. Smerte er altså hverken unaturligt eller unormalt 

– vel nærmest uundværligt i naturen. Oplevelsen af smerte 

er dog så aversiv og kan have så alvorlige konsekvenser for 

dyrene, at tilstedeværelse af smerter ikke er forenelig med 

et acceptabelt niveau af dyrevelfærd. Derfor skal dyr, som 

alligevel skades/bliver syge, beskyttes bedst muligt mod de 

smertemæssige konsekvenser, hvis ikke der skal være tale 

om overtrædelse af dyreværnsloven.

KAN Alle Dyr føle SMerTe?

Som nævnt er det, at vævsskade gør ”ondt”, en tilpasning til 

et liv i et potentielt farligt miljø. Der er derfor intet, som taler 

for, at smerte skal være et fænomen, der er forbeholdt men-

nesker og vores nærmeste slægtninge. For at en dyregruppe 

skal kunne føle smerte, kræver det, at dyrenes nervesystem 

opfylder de betingelser, som ovennævnte smertedefinition 

foreskriver. Her er det vigtigt at skelne mellem de to beslæg-

tede begreber: smerte og nociception. 

Smerte er som nævnt en ubehagelig oplevelse, der involverer 

individets nervesystem, og er associeret med såvel elemen-

ter af negative følelser som skade på kroppen. nociception 

derimod betegner alle reaktioner i nervesystemet, som in-

duceres af aktivering af særlige receptorer, der er følsomme 

over for vævsskade. Sådanne receptorer findes i de fleste 

vævstyper (f.eks. hud, knogler, muskler) og er følsomme 

over for påvirkninger, der kan føre til vævsskade, såsom høj 

varme eller mekanisk tryk. Man kan sige, at de nociceptive 

processer igangsættes, så snart nervesystemet aktiveres, 
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mens smerten først begynder, når stimulus når dyrets hjerne. 

Dette betyder, at selv dyregrupper med relativt simple ner-

vesystemer, som f.eks. snegle, udviser nociceptive reaktioner 

og f.eks. vil undgå at nærme sig ild. Men er det smerte de 

føler? nej, som nævnt er der flere betingelser for, at man 

kan tale om smerte. 

Herunder hører tilstedeværelse af nødvendige nociceptorer 

og nervefibre (det har snegle) samt et bevidsthedsniveau 

og en emotionel kapacitet, der muliggør, at oplevelsen ved 

at være tæt på ilden ikke bare undgås, men har en aversiv 

emotionel komponent. Såvidt vides, er snegles nervesystem 

ikke udviklet i en grad, så dyrene er i stand til at opfylde 

kravet om emotionel involvering, hvorfor det, disse dyr ople-

ver, pr. definition ikke kan være smerte og derfor ikke hører 

under lovgivning herom. I de senere år er der, især i England, 

gennemført en række videnskabelige undersøgelser for at 

belyse, hvorvidt fisk kan føle smerte, og flere og flere af 

resultaterne tyder på, at fisk faktisk oplever smerte når de 

skades/er syge. 

vIDeN oM SMerTer HoS Dyr

En søgning i den videnskabelige database Web-of-Science 

med søgeordene ”animal pain” viser de seneste årtiers ud-

vikling i antallet af trykte videnskabelige artikler omhand-

lende smerte hos dyr (Figur 1). 

Det er tydeligt på Figur 1, at smertebiologien er et område 

i vækst. Hovedparten af de skitserede undersøgelser om-

handler gnavere holdt som laboratoriedyr og som model-

ler for humane sygdomme. En særskilt søgning på f.eks. 

”svins smerter” eller ”kreaturer og smerte” viser imidlertid, 

at også for husdyr er der tale om en markant stigning, dog 

kun omfattende ca. 1% af det totale antal publikationer 

vist i Figur 1. 
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grISeHAle kuperes med gasdrevet kuperingsjern. (Foto: Liat Romme 
Thomsen).

De senere års interesse for smerte hos dyr, og mulighe-

derne for medicinsk lindring heraf, har været genstand for 

en række forskningsprojekter. Kombineret med den inten-

sive forskningsindsats rettet mod menneskers smerter (ofte i 

form af forsøg udført på laboratoriedyr), er det i dag muligt 

meget præcist og ved hjælp af evidensbaseret videnskabelig 

metodik at udrede såvel enkeltindivider som enkeltlidelser 

med hensyn til eventuel smertepåvirkning.

TIlSTeDeværelSe Af SMerTer HoS HuSDyr

Et eksempel på en undersøgelse, der fokuserer på, hvorvidt 

et bestemt indgreb eller en tilstand er smertefuld for dyr, er 

en nyligt gennemført undersøgelse fra Aarhus Universitet, 

hvis mål var at fastlægge eventuelle smertemæssige kon-

sekvenser af halekupering hos svin. Typisk kræver sådanne 

undersøgelser anvendelse af flere forskellige såkaldte for-

søgsbehandlinger: 

1)  En gruppe dyr, som påføres vævsskaden (halekuperes)

2)  En gruppe dyr, der gennemgår al håndtering og alle pro-

cedurer forbundet med indgrebet, bortset fra påførsel af 

selve vævsskaden (grisen løftes op, holdes fast og berøres 

med kuperingsjernet (se foto), som dog ikke er tændt og 

derfor ikke påvirker grisens hale). Betegnes ofte som en 

kontrolgruppe. 

Dyrenes adfærdsmæssige og fysiologiske reaktion på ind-

grebet kvantificeres efterfølgende – de halekuperede grise 

vil f.eks. vokalisere mere under selve kuperingen, og deres 

adfærd vil være påvirket i de efterfølgende timer sammen-

lignet med grisene fra kontrolgruppen. 

Det er dog ikke alle reaktioner, der nødvendigvis kan til-

skrives smerte. Det er f.eks. muligt, at dyrene bløder, og 

at fornemmelsen af det dryppende blod/våde hudområde 
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fører til ændrede reaktioner, uden at det egentlig gør ondt. 

Derfor er næste trin i dokumentationen, at man hæmmer 

dyrenes smertesystem – typisk med smertestillende medi-

cin eller bedøvelse – og sammenligner reaktioner hos flere 

nye grupper af dyr, hvor alle har gennemgået indgrebet (er 

halekuperede), men man sammenligner reaktioner hos de 

ubedøvede dyr med reaktioner hos dyr, hvor smertesyste-

met på den ene eller anden måde er sat ud af drift. For 

at undgå, at den smertestillende medicin i sig selv ændrer 

dyrenes reaktioner, er det vigtigt at inkludere en gruppe af 

dyr, som ikke har oplevet selve indgrebet, men som har fået 

den smertestillende medicin. 

De reaktioner på vævsskaden, som ikke ses hos dyr, der 

kun er håndterede, og som forsvinder igen ved tildeling af 

smertelindring, dokumenterer tilstedeværelsen af smerte hos 

dyrene. Selv om det ikke er simpelt, så er det på denne måde 

muligt entydigt at fastlægge, hvorvidt dyr oplever smerte i 

en given situation. Desværre har en sådan indsats indtil nu 

næsten udelukkende været rettet mod managementind-

greb såsom halekupering eller afhorning, og kun i meget 

begrænset omfang fokuseret på de typiske lidelser/skader 

som ses i dansk landbrug. Dette betyder at landmænd, dyr-

læger, kontrollanter osv. i dag ikke har et optimalt værktøj 

til at genkende smerte hos husdyr og dermed til at kunne 

opfylde lovens bogstav. 

SMerTevurDerINg I prAKSIS

Den manglende adgang til reelt værktøj til landmænds/

dyrlægers vurdering af smerter hos husdyr betyder imidler-

tid ikke, at der ikke skal fokuseres på smerter hos husdyr. 

Tværtimod. 

Tilstedeværelse af smerter er altid i modstrid med dyrenes 

velfærd, kan være en overtrædelse af dyreværnsloven og 

er aldrig fremmende for dyrenes produktivitet. Det er ikke 

let at vurdere smerter hos dyr – og bliver endnu sværere, 

hvis smerterne skal dokumenteres under stressende forhold 

som på slagteriet eller under forhold, hvor dyrene ikke kan 

bevæge sig (som i en fareboks). Husdyr skal imidlertid be-

skyttes bedst muligt mod smerter, hvilket må betyde, at man 

i tvivlstilfælde bør lade tvivlen komme dyret til gode. 

En måde at beskytte husdyr mod smerter er korrekt anven-

delse af sygestier eller -bokse til de dyr, der er kommet til 

skade eller er syge. Ved at benytte sygestier/bokse, som er 

korrekt indrettede, får dyrene mulighed for at aflaste smer-

ten ved at skåne smertepåvirkede kropsdele, ved at isolere 

sig fra artsfæller og ved at have mulighed for at indtage 

bestemte positurer, som kan virke lindrende. 

Korrekt brug af sygesti/-boks til syge/skadede dyr (som om-

talt i afsnittet om nulpunktsundersøgelsen under temaet 

”Overvågning af dyrevelfærd”), såvel som hurtig indgriben 

og medicinsk smertelindring, hvis det anbefales af dyrlægen, 

er derfor afgørende for at kunne beskytte sine dyr bedst 

muligt mod smerte. 
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Dansk husdyrproduktion bliver ofte kritiseret i de landsdæk-

kende medier for et for højt forbrug af antibiotika eller for 

dårlig dyrevelfærd. Begge områder er da også genstand for 

stor offentlig interesse med deraf følgende lovgivning. Ve-

terinærforlig 1, som gælder for perioden 2008-2012, har 

således også haft fokus på såvel dyrevelfærd som antibio-

tikaforbrug. 

eN HuMAN SuNDHeDSrISIKo

Fokus på antibiotikaforbruget er et relativt nyt fænomen. 

Det skyldes især en øget bekymring for en sammenhæng 

mellem forekomst af antibiotikaresistens hos patogene bak-

terier og antibiotikaforbruget. Bekymringerne går dog ikke 

alene på antibiotikaresistens hos husdyrenes patogene bak-

terier. nogle problemer med behandling af infektioner hos 

mennesker er blevet sporet tilbage til antibiotika anvendt i 

husdyrproduktionen. Et eksempel er multiresistente stafy-

lokokker overført fra svin til mennesker. Derfor er der sti-

gende opmærksomhed blandt læger på antibiotikaforbruget 

i husdyrproduktionen både kvantitativt (hvor meget bruges) 

og kvalitativt (hvilke præparater bruges). En reduktion af 

antibiotikaforbruget i husdyrproduktion er således blevet et 

selvstændigt mål – uafhængigt af husdyrenes produktion, 

sundhed og dyrevelfærd. 

færre SygDoMSbeHANDlINger = SuNDere Dyr?

Traditionelt er et lavt niveau af sygdomsbehandlinger i en 

husdyrbesætning blevet betragtet som udtryk for en god 

husdyrsundhed. Dyresundhed spiller en stor rolle for dyrevel-

færd, så et faldende antibiotikaforbrug vil traditionelt blive 

tolket som et tegn på en forbedret dyrevelfærd. En sådan 

ANTIbIoTIKAforbrug og DyrevelfærD – er Der eN SAMMeNHæNg?
Af jAN TIND SøreNSeN, INSTITuT for HuSDyrvIDeNSKAb, AArHuS uNIverSITeT 

sammenhæng forudsætter imidlertid, at syge dyr bliver be-

handlet efter ensartede kriterier over tid og mellem besæt-

ninger. Sådan ser virkeligheden imidlertid ikke ud.

Faktisk er der ikke mange videnskabelige undersøgelser, der 

belyser sammenhængen mellem dyresundhed og antibio- 

tikaforbrug i husdyrbesætninger. Såvel forskere som dyr-

læger er dog generelt enige om, at der ofte er forskellige 

kriterier for behandling af dyr – både over tid i en husdyrbe-

sætning og mellem besætninger. Vi kan derfor ikke ukritisk 

tolke en reduktion i antibiotikaforbruget, som at husdyr er 

blevet mere sunde og dermed har fået en bedre dyrevelfærd. 

Branchen og mange dyrlæger er faktisk bekymrede for, at et 

begrænset forbrug af antibiotika vil kunne medføre nedsat 

dyrevelfærd som følge af manglende, forkert, utilstrækkelig 

eller for sen behandling af syge dyr. 

Behandlingskrævende husdyrsygdomme kan forebygges 

gennem indretning og anvendelse af stalde (systemet) og 

gennem landmandens måde at passe og overvåge dyrene 

på (management). Det betyder, at vi heller ikke ukritisk kan 

tolke en reduktion i antibiotikaforbrug som et udtryk for 

forkert eller for lidt behandling. Sammenhængen mellem 

antibiotikaforbrug og dyrevelfærd vil afhænge af den enkelte 

besætnings management og kriterier for behandling og vil 

derfor være specifik for hver enkelt besætning.

øKologISK proDuKTIoN SoM cASe 

Som nævnt tidligere ved vi, at der er en betydelig varia-

tion i antibiotikaforbruget mellem husdyrbesætninger. En 

interessant forskel ses mellem økologiske og konventionelle 
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husdyrbesætninger. Som det fremgår af Figur 2, så viser 

sammenlignende undersøgelser en markant lavere anven-

delse af antibiotika i økologisk mælke- og svineproduktion 

sammenlignet med tilsvarende konventionel produktion. 

Samtidig ved vi, at der er forskelle i management og syg-

domshåndtering mellem de to typer af produktion. Skyldes 

det lavere antibiotikaforbrug, at dyrene i økologisk produk-

tion er sundere end i konventionel produktion, eller skyldes 

det, at økologiske producenter har en anden tærskel for, 

hvornår syge dyr er behandlingskrævende?

 

For økologiske svin kan vi pege på en række forhold, som 

kan tænkes at medføre en generel bedre sundhedstilstand. 

Økologiske husdyr har generelt mere plads, adgang til ude-

areal og adgang til grovfoder. På samme måde kan der i 

produktionen af økologisk mælk peges på anvendelse af 

afgræsning og øget areal. Modsat har økologer færre mulig-

heder for sammensætning af foder, der dækker alle behov, 

og de har en øget risiko for angreb af parasitter. 

En mistanke om, at økologer behandler deres syge dyr for 

lidt, kan næres af, at det er vanskeligere og dyrere for øko-

loger at anvende antibiotikabehandling, end det er for kon-

ventionelle producenter. Økologiske producenter har ikke 

adgang til selv at foretage den første behandling af dyret, 

men skal bruge dyrlæge til dette, og der er dobbelt så lang 

tilbageholdelsestid på økologiske produkter sammenlignet 

med konventionel produktion. Det betyder for eksempel 

at hvis mælken ikke må sælges de første tre dage efter en 

behandling af en konventionel ko, ja så må mælken fra en 

økologisk ko ikke sælges de første seks dage efter en til-

svarende behandling. Derudover er der grænser for, hvor 

mange gange det enkelte økologiske dyr kan behandles, før 

det ikke længere kan producere økologisk. 
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SlAgTeSvIN 2004: Data fra 2004 fra 16 økologiske og 52 konven-
tionelle slagtesvinebesætninger – målt som kg-doser/ dage i stald, 
Hegelund et al 2006. 
SlAgTeSvIN 2007: Data fra 2007 fra 51 økologiske og 46 konven-
tionelle slagtesvinebesætninger – målt som doser pr. produceret gris, 
Wingstrand et al 2010. 
MAlKeKøer 2005/06: Data fra 2005/06 fra 118 økologiske og 115 
konventionelle malkekvægsbesætninger målt som antal behandlinger 
pr. årsko. Bennedsgaard et al 2010.
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Kliniske vurderinger af slagtesvin viser imidlertid, at selv om 

økologerne har flere utrivelige grise, så har de samme niveau 

af dødelighed som hos de konventionelle indendørs slagtesvi-

nebesætninger. Desuden er dødeligheden faktisk lavere hos 

økologiske køer end hos konventionelle køer, og celletallet, 

som kunne indikere et højere niveau af yverbetændelse, er 

ikke højere i økologisk end i konventionel mælkeproduktion. 

I en undersøgelse fra Aarhus Universitet, hvor vi sammen-

lignede sundhedstilstanden i økologiske og konventionelle 

slagtesvinebesætninger, har vi analyseret for en sammen-

hæng mellem antibiotikaforbrug og bemærkninger fra 

kødkontrollen, som kan indikere behandlingskrævende 

sygdomme på besætningsniveau (se Figur 3). Vi fandt in-

gen sammenhæng mellem niveau af antibiotikaforbrug og 

forekomst af behandlingskrævende lidelser. 

beHov for TværfAglIg forSKNINg

Der er tegn på, at forbruget af antibiotika i dansk husdyr-

produktion er begyndt at falde på det seneste. Men som det 

fremgår af ovenstående, så er det ikke entydigt, hvordan et 

faldende forbrug af antibiotika i den enkelte husdyrbesæt-

ning skal fortolkes. Tolkningen afhænger af den enkelte be-

sætnings handlinger og udgangspunkt, og konsekvenserne 

for dyrevelfærden kan tolkes negativt i nogle besætninger, 

men positivt i andre. Det betyder, at et faldende forbrug af 

antibiotika på nationalt niveau næppe entydigt kan tolkes 

som positivt eller negativt for dyrevelfærden. 

Alt dette peger hen imod, at der er behov for en tværfaglig 

forskningsindsats, som fokuserer på at forebygge og hånd-

tere behandlingskrævende lidelser i husdyrproduktionen 

med et parallelt fokus på antibiotikaforbrug og dyrevelfærd. 

Det bør desuden være en forskning, som inddrager virkning 

for økonomi og human sundhed på kort og på langt sigt. 
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Forekomst af bemærkninger i kødkontrollen, som indikerer behand-
lingskrævende lidelser hos slagtesvin i 16 økologiske og i 52 konven-
tionelle besætninger klassificeret ved henholdsvis intet, lavt og højt 
antibiotikaforbrug. Hele materialet stammer fra slagtesvin slagtet i 
2004 på ét slagteri. Lavt antibiotikaforbrug er defineret som mindre 
end 0,311 kg-doser pr. dage i stald. 
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antibiotikaforbrug 

fIgur 3. 

Antal Konventionelle besætninger 

økologiske besætninger 
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fAKTA – øgeT velfærDSKoNTrol Af pelSDyr I 2011 
Af føDevAreSTyrelSeN

foKuS på DyrevelfærD I MINKbeSæTNINger

Der har i de seneste år været særligt fokus på dyrevelfær-

den i minkbesætninger. I 2010 blev der således gennemført 

velfærdskontrol i samtlige danske pelsdyrbesætninger, og 

i 2011 blev halvdelen af farmene kontrolleret. Herudover 

har Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold i 2009, 2010 og 

2011 gennemført målrettede kontrolkampagner på danske 

minkfarme. 

HvorDAN foregIK KoNTrolleN MeD pelSDyrbe-

SæTNINgerNe?

Dyrevelfærdskontrollen på pelsdyrfarmene blev gennemført 

af naturErhvervstyrelsens kontrollører. Kontrollen blev – som 

udgangspunkt – gennemført ved uanmeldte kontrolbesøg. 

Kontrolbesøgene var fordelt over hele året. Dog blev største-

delen af besøgene gennemført i perioden, efter at hvalpene 

var fravænnet, og frem til tidspunktet for pelsning, fordi der 

i denne periode er størst risiko for, at der opstår bidskader 

hos mink.

HvAD vISTe velfærDSKoNTrolleN I 2011? 1

Overordnet viste velfærdskontrollen på pelsdyrfarmene i 

2011 lovovertrædelser på 29% af farmene. Til sammen-

ligning blev der konstateret lovovertrædelser på 50% af 

farmene i 2010. Der er således i 2011 konstateret en bety-

delig reduktion i antallet af sanktionerede farme i forhold 

til 2010.

beDre DoKuMeNTATIoN Af MeDIcINSK beHAND-

lINg og ANTAl DøDe Dyr I pelSDyrbeSæTNINger

Reduktionen skyldes hovedsagelig et markant fald i antallet 

af overtrædelser vedrørende manglende eller utilstrækkelig 

dokumentation for medicinsk behandling og for antallet af 

døde dyr. Ved kontrollen i 2010 konstateredes denne type 

overtrædelser meget hyppigt, mens tallene fra 2011-kon-

trollen viser, at det er et område, hvor pelsdyravlerne har 

rettet op.

HåNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr 

Velfærdskontrollen i 2011 viste også, at der fortsat sker en 

del overtrædelser af reglerne for håndtering af syge og til-

skadekomne dyr. I Figur 4 er vist niveauet af overtrædelser i 

henholdsvis 2010 og 2011 vedrørende håndtering af syge og 

tilskadekomne pelsdyr. Sammenligner man de to år, kan man 
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se, at der skete et fald i antallet af påbud og en stigning i an-

tallet af indskærpelser og politianmeldelser fra 2010 til 2011.

MANgleNDe perMANeNT ADgANg TIl HAlM og 

HylDe/rør

Kontrollen i 2010 og 2011 viste, at der på en del pelsdyr-

farme var overtrædelser på grund af manglende permanent 

adgang til halm og hylde/rør (dvs. manglende adgang til 

adfærdsberigelse). Se Figur 5.

Der skete dog et mindre fald i antallet af indskærpelser og 

påbud, mens antallet af politianmeldelser var relativt uæn-

dret fra 2010 til 2011.

veTerINærrejSeHolDeTS KAMpAgNe I 2011 

– foKuS på Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold gennemførte i efter-

året 2011 en kontrolkampagne på 57 udvalgte minkfarme. 

Samtlige 57 minkfarme blev udvalgt på baggrund af kon-

trolresultaterne fra velfærdskontrollen i perioden 2008-2010. 

Alle minkfarme blev kontrolleret uanmeldt, og i hver enkelt 

besætning blev et repræsentativt udsnit af dyrene kontrol-

leret. Kontrolkampagnen blev gennemført med særligt fokus 

på håndtering af syge og tilskadekomne dyr.

I 24 af de kontrollerede minkfarme blev der fundet syge og 

tilskadekomne mink, der ikke var håndteret korrekt, hvoraf:

– 12 minkfarme blev politianmeldt for forhold, der blev vur-

deret som groft uforsvarlig eller uforsvarlig behandling af 

dyr.

– 11 minkfarme modtog påbud om at isolere, behandle, 

tilkalde dyrlæge eller alternativt aflive dyr for forhold, der 

blev vurderet som uforsvarlig behandling af dyr.

– 1 minkfarm fik indskærpet reglerne for forhold, der blev 

vurderet som værende til væsentlig ulempe for dyr.
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De hyppigste fund ved kontrolkampagnen var:

– Mink med store og alvorlige bidskader, hvor der ikke var 

iværksat passende behandling, eller hvor minken ikke var 

isoleret.

– Mink med alvorlige skader, hvor minken var isoleret, men 

ikke efterfølgende blevet tilset af en dyrlæge eller be-

handlet efter en dyrlæges anvisninger.

– Mink med alvorlige skader, f.eks. lammelser eller skader 

af knogler, øjne eller led, hvor minken burde have været 

aflivet.

Ved kontrolkampagnen blev der skønsmæssigt kontrolleret 

90.000-100.000 dyr på i alt 57 minkfarme. Der blev fundet 

i alt 128 mink med sår og skader, der ikke var blevet hånd-

teret korrekt.

oblIgATorISK SuNDHeDSråDgIvNINg på MINK-

fArMe

Siden 1. april 2011 har der været lovkrav om obligatorisk 

sundhedsrådgivning på minkfarme, der huser mere end 20 

tæver eller 100 hvalpe. Ordningen betyder, at disse mink-

farme skal modtage mindst fire årlige rådgivningsbesøg af 

en dyrlæge. Ved disse besøg skal dyrlægen bl.a. rådgive 

om dyrevelfærd på minkfarmene, herunder hvordan syge 

og tilskadekomne dyr bør behandles. 

HvAD SKer Der I 2012?

I 2012 fastholdes det høje kontroltryk, så halvdelen af pels-

dyrfarmene kontrolleres. Derudover gennemfører Fødeva-

restyrelsens Veterinærrejsehold endnu en kontrolkampagne 

i 2012.

Fra 1. januar 2012 indførte myndighederne lovkrav om ud-

dannelse og efteruddannelse af minkavlere samt krav om 

kursus for ansatte i minkfarme.

MANgleNDe HåNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr: 
Syge og tilskadekomne dyr skal omgående have en passende behand-
ling og om nødvendigt isoleres. Hvis dyret ikke kommer sig , skal det 
enten aflives straks eller hurtigst muligt tilses af en dyrlæge. Denne 
mink med et stort bidsår på bagpartiet var ikke blevet isoleret fra sine 
artsfæller. Der var desuden ikke iværksat passende behandling af min-
ken. I dette tilfælde vurderede Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, 
at minken havde været udsat for betydelig smerte, lidelse, angst og 
varigt mén. Minkavleren blev derfor politianmeldt for groft uforsvarlig 
behandling af dyr. (Foto: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold) 
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Formålet med disse initiativer er bl.a. at forbedre dyrevel-

færden på minkfarmene og sikre en større regelefterlevelse 

hos avlerne.

MANgleNDe HåNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr: 
Mink med mindre bidsår ved haleroden. Der var ikke iværksat passende 
behandling af minken. I dette tilfælde vurderede Fødevarestyrelsens 
Veterinærrejsehold dog, at der ikke her var tale om groft uforsvarlig 
behandling af dyr. Minkavleren blev sanktioneret med et påbud. På-
budet skal sikre, at minken bliver tilset af en praktiserende dyrlæge 
eller alternativt aflivet. (Foto: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold).

1  Ifølge pelsdyrbekendtgørelsen var der visse bestemmelser om arealkrav og 
indhusning, som var omfattet af en overgangsordning, som udløb den 31. 
december 2010. For nogle pelsdyrproducenter forudsatte opfyldelse af be-
stemmelserne en miljøgodkendelse. I en række tilfælde viste det sig, at an-
søgningen om miljøgodkendelse ikke var færdigbehandlet ved udløbet af 
2010, selvom ansøgningen var indgivet i god tid. I sådanne tilfælde, hvor 
miljøsagen var i proces, men hvor velfærdsudvidelserne ikke kunne foretages 
før miljøgodkendelsen forelå, blev der i forbindelse med velfærdskontrollen 
givet en indskærpelse. Indskærpelser af denne karakter er ikke medregnet i 
statistikken.
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TeMA
MARKEDSDREVET 

DyREVELFæRD 
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Hvor langt kan man overhovedet nå med markedsbaseret dyrevelfærd? Har vi nok kendskab
til producenters omkostningsstrukturer og forbrugernes præferencer, og hvordan er markedsvilkå-
rene generelt? 

forskere fra københavns Universitets fødevareøkonomiske institut tager i det følgende afsnit fat 
i disse problemstillinger og kommer med et bud på hvilken rolle, markedskræfterne kan spille, når 
det gælder forbedring af dyrevelfærd. 

MArKeDSDreveT DyrevelfærD – Dyrevelfærd i Danmark 2011
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I denne artikel vil vi undersøge, på hvilken måde markedet 

og dets aktører kan bidrage til at styrke dyrenes velfærd 

i den danske husdyrproduktion. Vi vil argumentere for, at 

den markedsdrevne dyrevelfærd, brugt på den rigtige måde, 

kan spille positivt sammen med udviklingen inden for dyre-

værnslovgivning.

forbrugerNeS HolDNINger verSuS DereS AD-

færD I SuperMArKeDeT

De fleste kan blive enige om at forarges over billeder af kyl-

linger, som går tæt sammen i store, lukkede haller, og som 

vokser så hurtigt, at deres ben ikke kan holde dem. Rigtig 

mange kan samtidig også bekræfte hinanden i, at madvarer 

i Danmark er dyre – for dyre – og da især de økologiske – 

og at det da kun kan være de særligt frelste, som vil betale 

150 kr. for en kylling, bare fordi der står økologisk på den. 

Hermed har man tilsyneladende fanget kontrasten mellem 

den frelste borger, der forarges over landbrugsdyrenes for-

hold, og den prisbeviste forbruger, som ikke vil betale det, 

dyrevelfærd koster, lige på kornet. 

noget af debatten omkring markedsbaseret dyrevelfærd går 

således på, at folk giver udtryk for en stor bekymring for 

dyrevelfærd – men at de ikke vælger det velfærdskød, der 

tilbydes, når de køber ind. Forbrugerne er af mange delta-

gere i debatten blevet afskrevet som utroværdige, fordi de 

siger én ting, men gør noget andet. Denne opfattelse kan 

tilsyneladende hente næring i en række af de holdnings-

undersøgelser, som er lavet, og hvoraf nogle er gengivet i 

faktaboks 1 og 2. Som det fremgår af disse undersøgelser, er 

det ikke ligetil at få markedet til at trække det store læs, når 

KAN MArKeDeT gIve plADS TIl flere glADe grISe?
Af Tove cHrISTeNSeN, lArS eSbjerg og peTer SANDøe, føDevAreøKoNoMISK INSTITuT, KøbeNHAvNS uNIverSITeT

det drejer sig om at fremme dyrevelfærd. Samtidig er det dog 

vigtigt at besinde sig på, at markedet allerede på en række 

områder har bidraget til at forbedre dyrevelfærden for rigtig 

mange dyr. Det gælder bl.a. i forhold til æglæggende høner, 

hvor mange holdes i alternativer til de effektive bursystemer, 

og det store antal økologiske malkekøer.

Endvidere er det vigtigt at gøre sig klart, at markedsdrevet dy-

revelfærd er meget mere og andet end markeder for special-

produkter solgt til en forhøjet pris med henvisning til, at der er 

gjort en ekstra indsats for at fremme de berørte dyrs velfærd.

I dette kapitel vil vi forsøge at give en oversigt over de mang-

foldige måder, hvorpå markedet og dets aktører kan bidrage 

til at fremme dyrevelfærden i den danske husdyrproduktion. 

Vi vil starte med at se på alternativet til markedsdrevet dyre-

velfærd, nemlig at styre dyrevelfærd ved hjælp af lovgivning. 

Det er selvfølgelig ikke til diskussion, at der skal være en 

dyreværnslovgivning, men kan denne lovgivning alene sikre 

landbrugsdyrenes velfærd?

lovgIvNINg 

Lovgivning har gennem tiderne været det foretrukne sty-

ringsredskab i forhold til at sikre landbrugsdyr acceptable 

forhold. Først via nationale love og senere også igennem 

internationale aftaler. Der er en stigende erkendelse af, at 

dyreværnlovgivning ikke alene kan sikre det niveau af dyre-

velfærd, som er ønskeligt set ud fra en folkelig og politisk 

synsvinkel. Det er der en række grunde til. 
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Pengene ligger ikke løst i forbrugernes lommer, når det 
kommer til at købe kød og andre animalske produkter, der 
er mærket med at være baseret på en produktion med høj 
dyrevelfærd. 

Først kommer fedtprocenten, så kommer prisen, dernæst 
kommer holdbarhedsdato efterfulgt af oprindelsesland. Og 
først som det femtevigtigste kriterium kommer dyrenes vel-
færd ind i overvejelserne, når danske forbrugere skal vælge 
kød i køledisken. 

Det viser en ny undersøgelse lavet af FDB, skriver foodcul-
ture.dk: ”Op mod 40 procent af forbrugerne vil ikke betale 
ekstra for velfærdskød med et certificeret mærke fra Dyrenes 
Beskyttelse. cirka lige så mange vil gerne betale op til fem 
kr. ekstra. 

Kun omkring fire procent vil betale over 15 kr. ekstra for kød, 
der garanterer høj dyrevelfærd, og det er stort set udeluk-
kende veluddannede kvinder fra storbyerne, man finder i den 
kategori,” siger Thomas Roland, afdelingschef for Ansvarlig-
hed i FDB.”

http://www.landbrugsavisen.dk/nyheder/netnyhe-
der/2011/11/14/Dyrevelfaerdkun5vigtigstforforbrugere.htm 

Disse resultater bakkes op af en spørgeundersøgelse fra 2006 
med 1.332 danske forbrugere, hvor vigtigheden af en række 
egenskaber ved hakket svinekød blev rangordnet (opgjort 
efter faldende vigtighed): Produceret i Danmark, lav fedtpro-
cent, lave risici for salmonellabakterier og antibiotikarester i 
kødet og endelig, at grisen levede under forhold svarende til 
dem, der gælder for økologisk svineproduktion.

En række danske undersøgelser tyder på, at egenskaber som 
spisekvalitet, sundhed og sikkerhed generelt – men ikke enty-
digt – rangerer relativt højt hos forbrugerne, mens parametre 
som oprindelsesland, økologi og dyrevelfærd kun spiller en 
mindre rolle. Desuden tyder resultaterne på, at danske forbru-
gere lægger forholdsvis lille vægt på, at fødevarerne er lokale. 

fAKTAboKS 1 – FORBRUgERES VægTnIng AF DyREVELFæRD for DeT førSTe er de billige, gratis eller måske ligefrem 

profitable velfærdsforbedringer typisk blevet gennemført 

først, således at yderligere velfærdsforbedringer ofte er for-

bundet med væsentlige ekstra omkostninger for erhvervet. 

Eksempler på velfærdsforbedrende tiltag med relativt lave 

gennemsnitsomkostninger omfatter forbud mod fiksering af 

malkekøer og drægtige søer, krav om lysprogrammer, der sik-

rer mørkeperioder for kyllinger i slagtekyllingeproduktionen, 

forebyggelse af skuldersår hos søer samt forbedring af bokse 

til kælvning og til syge dyr i malkekvægsproduktionen. yder-

ligere tiltag såsom mere staldplads, udfasning af bokse, hvor 

fare- og diegivende søer er fikseret i en såkaldt farebøjle, eller 

sikring af adgang til udendørs arealer forventes derimod at 

være forbundet med markante ekstraomkostninger.

for DeT ANDeT er der en stigende samhandel på tværs af 

landegrænser og en deraf følgende øget priskonkurrence. 

Det betyder, at omkostningstunge, geografisk afgrænsede 

stramninger i dyrevelfærdsreguleringer (eksempelvis på na-

tionalt eller EU-niveau) risikerer at blive undermineret af den 

internationale priskonkurrence, således at en stramning af 

lovgivningen i ét geografisk område kan risikere blot at føre 

til en øget import fra lande med mindre skrappe krav. I dette 

spil ville dyrene ikke opleve de tilsigtede velfærdsforbedrin-

ger, samtidig med at de hjemlige producenter af animalske 

produkter ville få sværere vilkår – med mindre de kan vende 

den strammere lovgivning til en konkurrencemæssig fordel. 

for DeT TreDje har lovgivning kun den ønskede effekt, 

hvis den overholdes – og det kræver effektive kontrol- og 

sanktionsmuligheder. En evalueringsrapport fra 2010 om 

dyrevelfærdslovgivningen i EU konkluderede, at lovgivnin-

gen har forbedret velfærden for mange dyr i Europa, men 

at mere kunne opnås ved en mere ensartet håndhævelse af 

reglerne i de forskellige medlemslande.
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Sådanne overvejelser om lovgivning omkring dyrevelfærd – 

samt befolkningsundersøgelser, der viser, at folk bekymrer 

sig om dyrevelfærd, og at mange gerne vil have mere infor-

mation – har fået myndighederne til at vende blikket mod 

markedet for velfærdsprodukter. 

MArKeDeTS MulIgHeDer

Markedsløsningen har den grundlæggende fordel, at køb 

og salg drives af markedsdeltagernes ønsker, og at kontrol 

kun er nødvendig for at sikre, at man holder sig inden for 

de af samfundet udstukne regler, eksempelvis at produkter, 

der er mærket med det røde Ø-mærke, rent faktisk opfylder 

de krav, mærket lover.

når markedet fremhæves som en institution, der effektivt 

kan producere de varer, som forbrugerne ønsker, bygger 

det på en antagelse om, at det enkelte individ kender egne 

præferencer og begrænsninger bedst. Der kan nemt findes 

eksempler på, at denne antagelse ikke holder, og det er 

naturligvis en af begrænsningerne ved markedsløsningen. 

Forskelligheder blandt producenter udgør ikke noget effek-

tivitetsproblem, som de kan gøre i en lovgivningssammen-

hæng, men kommer blot til udtryk ved, at alle ikke produ-

cerer det samme, ligesom forskelligheder blandt forbrugere 

blot udmønter sig i, at folk har forskellige forbrugsmønstre. 

En af ulemperne ved markedsbaseret dyrevelfærd er, at man 

må acceptere, at man overdrager ansvaret for, hvilke niveauer 

af dyrevelfærd der hersker i landbrugsproduktionen, til for-

brugerne og de aktører, som ser sig selv som handlende 

på vegne af forbrugerne, ikke mindst detailkæderne. Heraf 

følger, at de, der går op i dyrevelfærd, må acceptere, at nogle 

forbrugere vælger at købe animalske produkter, som har et 

niveau af dyrevelfærd, som de ikke selv ville acceptere.

Eurobarometer foretog i 2006 en spørgeskemaundersøgelse 
blandt 29.000 europæere (EU 25) om deres holdning til dy-
revelfærd. Eurobarometer stillede bl.a. spørgsmålet ”På en 
skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er det for dig, at velfærden hos 
produktionsdyr beskyttes?” gennemsnittet af svarene var 
7,8 (lidt højere i de skandinaviske lande), hvilket indikerer, at 
dyrevelfærd er vigtig. 

På spørgsmålet ”Mener du generelt, at beskyttelse af dyrevel-
færd i dit land bør forbedres?” svarede 35%, at det mente de 
helt sikkert, og 42% svarede sandsynligvis. Til et spørgsmål 
om, hvorvidt de ville have mere information om forholdene 
for produktionsdyrene i deres hjemlande, svarede 19% at 
det ville de helt sikkert gerne, 39% ville måske gerne, 26% 
ville sandsynligvis ikke, og 13% ville helt sikkert ikke. Folk 
blev bedt om at vælge fra en liste, hvad der er de to vigtigste 
grunde til at købe kød fra eksempelvis fritgående dyr. 

De vigtigste grunde var: Kødet er sundere (51%), kvaliteten 
er bedre (48%), dyrene er sundere (43%), det smager bedre 
(34%), og dyrene er gladere (27%). I en undersøgelse i Bel-
gien i 2007 vurderede folk, at dyrevelfærden var bedst hos 
malkekøer efterfulgt af kødkvæg, svin, slagtekyllinger og til 
sidst æglæggende høner. Danske og internationale under-
søgelser viser samstemmende, at dyrenes mulighed for at 
udfolde naturlig adfærd typisk vægtes højt i lægfolks opfat-
telse af dyrevelfærd, mens eksperter i højere grad synes at 
vægte fravær af lidelser, sygdomme og stress. 

fAKTAboKS 2 – BORgERHOLDnIngER TIL DyREVELFæRD
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En anden ulempe ved at forlade sig på markedskræfterne 

er, at det er usikkert, hvilke niveauer af dyrevelfærd der kan 

opnås. Dyrevelfærden afhænger af, hvor godt de forskellige 

aktører har gisnet om forbrugernes præferencer og pro-

ducenternes omkostningsstruktur – og om detailhandlens 

syn på dyrevelfærd. Hvis detailhandelen f.eks. har et meget 

pessimistisk syn på, hvad forbrugerne vil, kan man ende 

med mindre dyrevelfærd, end der er vilje til at efterspørge. 

Tilsvarende kunne man dog sige, at effekten af at indføre 

lovbundne regler også er usikker, idet den afhænger af, om 

man har indført et passende niveau af håndhævelse. 

Man kan i den sammenhæng spørge, i hvor høj grad det er 

detailkædernes, fastfoodrestauranternes og andre store virk-

somheders ansvar at træffe et valg på vegne af forbrugerne, 

eller om man kan forvente, at de skal gøre forbrugerne i stand 

til at træffe et informeret valg om, hvad der er rigtigt eller 

forkert – herunder hvor stor vægt dyrevelfærd skal tillægges. 

Detailkæderne ser det typisk som deres opgave at sælge de 

produkter, som forbrugerne ønsker, frem for at være fore-

gangsmænd, hvad angår dyrevelfærd, økologi eller noget 

helt tredje. Herved fritager detailkæderne til en hvis grad 

sig selv fra at tage et ansvar (om end der naturligvis er und-

tagelser, som vi kommer tilbage til nedenfor).

NIcHeproDuKTIoNer og MArKeDSbASereT DyrevelfærD

Man forbinder ofte markedsbaseret dyrevelfærd med ni-

cheproduktioner, som markedsføres med dyrevelfærd som 

særkende, og som sælges til en højere pris end standard-

produktet. æg, som markedsføres som æg fra henholdsvis 

bur-, skrabe- eller fritgående høner, er et godt eksempel på 

en produktgruppe, hvis varianter adskiller sig udelukkende 

på hensynet til dyrevelfærd. 

Mælk fra køer på græs, som sælges under mærket Lær-

kevang®, og svine- og oksekød fra Friland®-dyr, der er garan-

teret adgang til udendørs arealer (i hvert fald i dele af deres 

liv), er andre danske eksempler på animalske produkter, som 

først og fremmest markedsføres på, at dyrevelfærden er 

højere end det, der kræves af lovgivningen. 

En yderligere vigtig andel af markedsbaseret dyrevelfærd 

baserer sig på den økologiske produktion, hvor dyrevelfærd 

er tænkt ind i en større sammenhæng, hvor der også tages 

hensyn til miljø og sundhed.

I gennemsnit bruger danske forbrugere ca. 8% af deres 

madudgifter på økologiske varer, dog med store udsving 

på tværs af varegrupper. Således ligger markedsandelene 

for mælk over 30%, skarpt forfulgt af økologiske æg, der 

har en markedsandel på ca. 25%, mens diverse økologiske 

kødprodukter kun har markedsandele på nogle få procent 

(se Tabel 1). Ønsket om at sikre egen sundhed er gentagne 

gange blevet identificeret som det vigtigste motiv for, at 

forbrugerne vælger at købe økologiske varer, men også mil-

jøhensyn og dyrevelfærd vægtes højt. I forhold til valg eller 

fravalg af økologi spiller også en lang række andre faktorer 

ind såsom pris, tilgængelighed og produktudvalg. 

Forskning i det økologiske forbrug har bl.a. ført til et forslag 

til en opdeling af danske forbrugere i seks segmenter, hvoraf 

det ene segment er identificeret som overbeviste økologi-

ske forbrugere. Denne gruppe udgjorde i 2008 blot 13% 

af befolkningen, men stod for hele 42% af det økologiske 

forbrug. Herudover stod de 38% af forbrugerne, som var 

positivt stemt over for økologi uden at tilhøre det overbe-

viste segment, for 45% af det økologiske forbrug. For dem 

er økologi ikke en livsstil, men i højere grad en afvejning 

mellem pris og kvalitet.
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Hvorfor Køber folK DyrevelfærDSproDuKTer? 

Det er lidt mere sparsomt med viden om, hvorfor folk køber 

produkter med særlig vægt på dyrevelfærd – måske fordi 

det umiddelbart virker så åbenlyst, at det må være af hen-

syn til dyrenes trivsel og sundhed. Ikke desto mindre finder 

Eurobarometer-undersøgelsen af europæiske forbrugere fra 

2006, at flest forbrugere køber kød fra fritgående dyr, fordi 

de er af den opfattelse, at kødet er sundere, efterfulgt af, at 

kvaliteten er bedre, og at det smager bedre. Først på femte-

pladsen kommer en henvisning til, at dyrene er gladere (se 

faktaboks 1). Disse resultater falder fint i tråd med, at når 

kød markedsføres som velfærdskød, nævnes eksempelvis 

ofte også en bedre kvalitet.

 

Selv om der er stigende fokus på dyrevelfærd, og der er et 

voksende salg af produkter, som bliver markedsført med 

henvisning til dyrevelfærd, udgør det stadig kun en relativt 

lille del af det samlede fødevaremarked (se Tabel 5). 

 Markedsandel økologisk Ikke-økologiske velfærdsprodukter

gennemsnit  8%  -

Svinekød 1,2%  4-5%

Oksekød  2,7% Under 1% 

Kylling  0,8% Under 1%

æg  25,2% (beregnet i kr.) Skrabeæg 17%, frilandsæg 7% 

 19% (beregnet i kg)  (buræg 57%) (alle beregnet i kg)

Mælk 30,6% Lærkevang® ca. 20%

Tabel 5 Oversigt over markedsandele for udvalgte animalske produkter. 

–  Oplysninger om økologiske markedsandele målt i værdi (1.halvdel af 2010) for alle varer i gennemsnit samt for økologisk svinekød, oksekød og 
æg er hentet fra Økologisk Landsforenings hjemmeside (hentet 5. juni 2012): http://www.okologi.dk/media/1414560/markedsnotat%20m_for-
side_final.pdf

–  Oplysning om markedsandel af økologisk kylling (1. halvdel af 2009) er hentet fra Økologisk Landsforenings hjemmeside (hentet 5. juni 2012): 
http://www.okologi.dk/media/229957/markedsnotat2009.pdf

–  Oplysninger om markedsandel af velfærdsprodukter for oksekød og kylling er hentet fra diverse kilder. 
–  Oplysninger om markedsandele (målt i kg) af velfærdsæg i 2011 er hentet fra Landbrug & Fødevarers hjemmeside (hentet 5. juni 2012): http://

www.lf.dk/~/media/lf/Tal%20og%20analyser/Aarsstatistikker/Fjerkrae/2012/Aegproduktion%20og%20salg.ashx
–  Oplysninger om markedsandele for Lærkevang® er venligt oplyst af charlotte Hollesen, Arla Foods.
–  Oplysninger om overordnet fordeling af produktion af specialgrise er venligt oplyst af Finn Udesen, Videncenter for Svineproduktion: Englandsgrise 

(1.000.000 stk.), økologiske grise (100.000 stk.), Friland (80.000 stk.), Antonius (200.000 stk.) og i størrelsesordenen 15 specialproduktioner til 
såvel hjemmemarked som udenlandske kunder (200-300.000 stk.), dvs. op til syv gange så stor produktion af specialgrise som af økologiske grise. 
For at tage højde for, at en stor del eksporteres, har vi skønnet, at markedsandelen for velfærdssvinekød på det danske marked ligger på 4-5%.

–  http://vsp.lf.dk/danish/danish%20produktstandard.aspx 
–  http://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/globalgap/sider/startside.aspx, 
–  http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=3 
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MArKeTINgSSTrATegI

Markedsbaseret dyrevelfærd er imidlertid meget mere end 

blot et spørgsmål om, i hvilket omfang nicheprodukter kan 

sælges til en merpris. Dyrevelfærd er i mange tilfælde blevet 

en del af det værdisæt, der karakteriserer en socialt ansvarlig 

virksomhed på lige fod med miljømæssig ansvarlighed eller 

fair trade-hensyn. 

En række store og betydende fastfoodvirksomheder har så-

ledes inddraget dyrevelfærd som en del af deres cSR-strategi 

(corporate Social Responsibility). Denne strategi skal bruges 

til at forbinde et positivt budskab med produkterne. Der er 

også en anden grund til at indtænke dyrevelfærd – som 

en forsikring af virksomhederne mod skandalehistorier, der 

ville kunne skræmme forbrugerne væk. Dyrevelfærd anven-

des således både aktivt som et salgsargument og i en mere 

passiv form som en forebyggelse af skandaler. At en sådan 

forebyggelsesstrategi kan vise sig at være yderst økonomisk 

rationel, illustreres tydeligt i en undersøgelse omkring okse-

kød i Belgien, der viste, at der skulle fem positive historier til 

at opveje en enkelt negativ historie. 

De to største burgerkæder i verden, McDonald’s og Burger 

King, inddrager begge dyrevelfærd i deres marketingsstra-

tegi. Burger King lovede allerede i 2007 at indkøbe 2% af 

deres æg fra ikke-burhøns og 10% af deres svinekød fra 

besætninger, hvor drægtige søer er løsgående. McDonald’s 

i Europa gik foran lovgivningen og garanterede, at de med 

udgangen af 2010 ikke ville bruge æg fra de traditionelle 

æglægningsbure, mens disse bure først blev totalt forbudt 

i EU med udgangen af 2011. 

Walmart, som er USA’s (og verdens) største supermarked-

skæde, og som sidder på 30% af fødevaresalget i USA, 

erklærede i februar 2010, at de ikke bruger æg fra burhøns i 

deres egne mærker (private labels). McDonald’s og Wendy’s 

i USA udsendte i februar og marts 2012 pressemeddelelser 

om, at deres mål er kun at bruge svinekød fra besætninger 

hvor drægtige søer er løsgående, og at de har bedt deres 

leverandører om at lave en tidsplan (ingen bindende løfter). 

Verdens største svineproducent og -forarbejdningsvirksom-

hed, Smithfield Foods i USA, har siden 2007 haft som mål 

kun at producere svinekød, der stammer fra besætninger 

hvor drægtige søer er løsgående i 2017. 

Senest oplyste Burger King i april 2012, at 9% af deres æg 

kommer fra ikke-burhøns, at 20% af deres svinekød er fra 

besætninger med løsgående, drægtige søer, og at de fra 

2017 helt vil stoppe med at gøre brug af æg fra burhøns 

og kun bruge svinekød, som stammer fra besætninger med 

løsgående, drægtige søer. 

Under en international konference om markedsdrevet dyre-

velfærd arrangeret af det danske EU-formandskab i marts 

2012 forklarede en talsmand for McDonald’s, at de opererer 

med en ”smart zone”, hvor de hele tiden forsøger at have 

en lidt højere standard, end forbrugerne forventer. 

cerTIfIcerINg

Et vigtigt aspekt ved markedsdrevet dyrevelfærd er certifi-

cering. Dette skal tjene til at sikre, at varerne holder det, de 

lover – i dette tilfælde, at dyrevelfærden er i orden.

 

En omfattende type mærkningsordninger, der i de senere år 

er blomstret op, er kendetegnet ved, at de ikke nødvendigvis 

henvender sig til forbrugerne, men snarere er et redskab, der 

anvendes mellem primærproducenterne og dem, de leverer 

til (engrosvirksomheder, forarbejdningsled, detailkæder osv.). 

Her kan f.eks. nævnes DAnISH Produktstandard, som er de 

danske svineproducenters kvalitetsprogram, og som regu-
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lerer dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sporbarhed i den 

primære sektor2. Med en DAnISH-godkendelse kan land-

manden dokumentere, at forholdene i hans besætning lever 

op til dansk lovgivning og til branchens egne krav. Formålet 

med DAnISH-ordningen er ikke, at den almindelige forbru-

ger nødvendigvis skal kende ordningen. Til gengæld sikrer 

en DAnISH-godkendelse, at landmanden kan eksportere 

svinekød via slagteriselskabet til det tyske og russiske marked 

eller levende grise til det tyske marked. Denne ordning, der 

således oprindelig blev lavet af hensyn til bestemte eksport-

markeder, er efterfølgende blevet udvidet til at dække hele 

den danske svineproduktion.

gLOBALgAP-standarden, der oprindelig blev indført, fordi 

forbrugerne stillede krav til højere fødevaresikkerhed, er et 

eksempel på en såkaldt frivillig international standard, som 

mange detailkæder stiller krav om, at deres leverandører 

efterlever (hvorfor man kan stille spørgsmålstegn ved frivillig-

heden). gLOBALgAP er således også en mulighed for danske 

primærproducenter og forarbejdningsvirksomheder for at få 

deres produktion certificeret. gLOBALgAP omfatter i dag – 

ud over fødevaresikkerhed – også krav til f.eks. foderstoffer, 

produktion, forarbejdning og dyretransport3. Denne ordning 

har hovedsagelig været anvendt til certificering af frugt og 

grønt, men anvendes også i stigende grad internationalt til 

kvalitetssikring af kød. 

KøD I INDKøbSvogNeN. når forbrugeren fylder indkøbsvognen, er der meget andet end dyrevelfærd på dagsordenen (Foto: Fødevarestyrelsen).



47MArKeDSDreveT DyrevelfærD – Dyrevelfærd i Danmark 2011

DyrevelfærD er bleveT lIDT Mere SyNlIg SoM SAlgS-

ArguMeNT

Der er mange flere eksempler på fødevarevirksomheder 

og detailkæder, som inddrager dyrevelfærd i deres krav til 

leverandører, end de her nævnte. De medtagne eksempler 

tjener til at illustrere, at nogle rigtig store virksomheder ar-

bejder med dyrevelfærd. Så selv om de måske kun binder 

sig for relativt små velfærdsforbedringer, har det potentielt 

en langt større effekt – dels i udbredelse og dels ved at de 

på længere sigt indirekte er med til at hæve den lovbundne 

minimumsstandard. Der er således en høj grad af signal-

værdi i virksomhedernes fokus på dyrevelfærd, idet det er 

et tegn på, at virksomhederne tror, at deres kunder lægger 

vægt på dyrevelfærd. 

Detailhandlen er gennem mange år blevet langt mere kon-

centreret og internationaliseret, hvilket også har øget dens 

magt over markedet. Således står 5-6 internationale super-

markedskæder snart for 80% af dagligvarehandlen i Europa. 

Adfærden hos supermarkedskæderne og de store fastfood-

kæder er derfor særlig vigtig. Detailkæderne bestemmer, 

hvad der står på de hylder, som forbrugerne efterfølgende 

(frit) kan vælge fra – og når de stiller krav til deres leveran-

dører, berøres store dele af produktionen. 

Detailkæderne skaber i høj grad de rammer, som forbru-

gerne kan agere inden for. Disse rammer er både materielle 

(f.eks. butikkens udformning, butikkens sortiment, varernes 

placering på hylderne osv.) og symbolske i den forstand, at 

butikken sender en lang række signaler, som forbrugeren 

skal afkode og fortolke (f.eks. prisskiltning, farvevalg, slogans 

osv.). Forbrugerne sender på den anden side gennem deres 

adfærd signaler til butikskæden, som denne kan tage med 

i sin videre ageren. Hvis forbrugerne konsekvent køber de 

billigste produkter, vil det sende et signal til kæden om at 

øge sit fokus på at sænke priser. Herved kan det rum, der er 

for at betale omkostningerne ved at forbedre dyrevelfærden, 

blive mindre. Omvendt er det et signal til detailkæderne om at 

gøre mere ved dyrevelfærden i de produkter, der sælges, hvis 

forbrugerne får muligheden for at købe varer med en højere 

dyrevelfærd og udnytter den. Rammerne for indkøb konstru-

eres således i et samspil mellem detailkæder og forbrugere.

De store virksomheders interesse i at profilere sig i forhold 

til forbrugerne rummer således et væsentligt potentiale for 

at øge synligheden af og dermed værdiskabelsen ved dyre-

velfærd som produktegenskab – hvad enten det er i form af 

nicheproduktion, en positiv marketingstrategi eller en mere 

langsigtet forsikringsstrategi. 

MArKeDSbASereT DyrevelfærD KoMMer Af SIg 

Selv – eller gør DeN?

Som det fremgår af den korte gennemgang ovenfor, sker der 

en stor udvikling i både produktudvalg og brandinginitiativer 

på dyrevelfærdsområdet. Skal markederne for dyrevelfærds-

produkter så ikke bare have lov til at leve deres eget liv? nej, 

det mener vi ikke. Af den simple grund, at der ofte vil være 

nogle omkostninger ved at løbe nye initiativer i gang, som 

det kan være svært at få nogle spillere på markedet til at 

påtage sig. Men når initiativerne med hjælp fra myndighe-

der og civilsamfundet er løbet i gang, vil de ofte kunne leve 

videre på egen hånd via markedet. 

MANgleNDe TIllID

Først og fremmest er dyrevelfærd hverken før, under eller 

efter køb af et animalsk produkt en synlig størrelse. Det be-

grænser forbrugernes muligheder for at træffe velinforme-

rede valg. Forbrugernes vilje til at betale ekstra for dyreven-

lige produkter forudsætter således tillid til, at produkterne, 

der markedsføres som mere dyrevenlige, rent faktisk også er 
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det. Offentlige myndigheder (eller en anden uvildig instans) 

kan her være med til at øge den markedsdrevne dyrevelfærd 

ved at forbedre tilliden til velfærdsprodukterne – eksempelvis 

ved at sikre en troværdig og omfattende mærkningsordning, 

eventuelt i stil med økologiordningen og det røde Ø-mærke.

oMKoSTNINger

For det andet er der omkostninger ved at være de første, der 

udvikler et nyt produkt – både i form af direkte udviklings-

omkostninger og i form af usikkerhed omkring de faktiske 

markedspotentialer. Derfor er de, som bærer omkostnin-

gerne, typisk ikke de samme som dem, der nyder godt af 

værdien af den øgede dyrevelfærd. I mange tilfælde vil der 

samlet set være større gevinster end omkostninger ved at 

markedsføre produkter med øget hensyntagen til dyrevel-

færd, men det vil kræve en omfordeling af omkostningsbyr-

den (eventuelt blot midlertidigt) for at give producenterne in-

citamenter til at ændre deres produktion i dyrevenlig retning. 

En sådan omfordeling kunne være et andet eksempel på, 

hvordan man kan give markedskræfterne et skub i den rig-

tige retning, som i dette tilfælde er den dyrevelfærdsvenlige 

retning. Det kunne eksempelvis være i form af støtte til pro-

duktion af velfærdsprodukter i stil med tilskudsordninger til 

miljøvenlig landbrugsdrift, hvilket har været tilbudt tidligere. 

DyrevelfærD er eN eKSTerNAlITeT

For det tredje vil nogle (måske mange) mennesker få nytte 

af, at andre dyr end dem, de selv spiser, har det godt. Det 

kaldes en eksternalitet. Også folk, som slet ikke spiser kød, 

kan således tillægge dyrevelfærd en værdi – en værdi, som 

under ingen omstændigheder bliver afspejlet i en stor for-

brugerbetalingsvilje for dyrevelfærdsprodukter. Disse men-

neskers præferencer vil udelukkende indgå som borger-

præferencer, og derigennem vil de kunne afspejles i den 

offentlige mening, men ikke i markedsadfærden. Tilstedevæ-

relse af eksternaliteter medfører, at der er behov for offent-

lig styring ud over ”bare” at sikre velinformerede valg. Det 

kunne netop være i form af en lovpligtig minimumsstandard, 

men det kunne også være en mere indirekte påvirkning af 

markedsadfærden som nævnt ovenfor. 

KoNKluSIoN og perSpeKTIver 

Der er mange ting, der kan læres ved at observere udviklin-

gen på markedet for specialprodukter med fokus på dyre-

velfærd. Det er bl.a., hvilke typer dyrevelfærd der egner sig 

som salgsargument, og hvilke typer dyrevelfærd der bedst 

fremmes på anden vis, eksempelvis via certificeringsaftaler 

mellem virksomheder eller via lovgivning. Herudover giver 

markedsudviklingen viden om, hvilke forbrugertyper der er 

villige til at betale ekstra for produkter med ekstra dyrevel-

færd, hvilke typer information der har en effekt, hvilke typer 

virksomhed der har succes, osv. Et hurtigt blik på markeds-

udviklingen afslører, at der er sket en masse i de senere år. 

Som vi har vist, er der mange eksempler på, at fødevare-

virksomheder har vurderet, at det er en god strategi at stille 

krav om dyrevelfærd – selv om det nok vil være at forvente, 

at det sker i små ryk, når det sker på virksomhedernes egne 

initiativer – og at det således ikke kun er McDonald’s, der 

holder sig inden for en ”smart zone”. 

Det kan således være en god investering fra samfundets side 

at udnytte markedets dynamik, men samtidig at give mar-

kederne for dyrevelfærd et skub i den retning, man ønsker (i 

dette tilfælde mere dyrevelfærd), så dyrenes forhold løbende 

forbedres, og så man sikrer sig, at forbedringerne er reelle. 

Den statsgaranterede økologimærkningsordning og de stats-

lige økologitilskud er gode eksempler på, at denne strategi 

har været nyttig. Et tilsvarende skub kunne være i form af til-

bud om offentligt kontrollerede mærkningsordninger direkte 

relateret til dyrevelfærd og/eller informationskampagner. 
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2  http://vsp.lf.dk/danish/danish%20produktstandard.aspx 

3  http://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/globalgap/sider/startside.aspx, 
 http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=3 

Der er en dynamisk sammenhæng mellem lovgivningen og 

markedsløsningerne, hvor lovgivningen udgør et minimums-

niveau, ud fra hvilket de alternative produkter skal distan-

cere sig for at kunne gøre sig håb om at opnå en merpris. 

Samtidig kan imidlertid markedsbaserede løsninger være 

drivkraften til at løfte minimumslovgivningen. Lovgivnin-

gen omkring forbud mod traditionelle æglægningsbure er 

et eksempel på en lovgivning, der i høj grad er løftet frem 

af forbrugerønsker. Blandt andet Dansk Kalv og Antonius® 

svinekød er eksempler på produkter, som har været karak-

teriseret af velfærdskrav ud over de lovgivne minimumskrav, 

men hvor lovgivningerne siden indførelsen af produkterne 

er blevet strammet, således at der reelt ikke er meget vel-

færdskød over produkterne mere. Hvis produkterne fortsat 

vil markedsføre sig som velfærdsprodukter, er det derfor 

nødvendigt, at der lanceres nye velfærdsmål. 

Markedsudviklingen tyder på, at der er et lille segment af for-

brugere, som prioriterer dyrevelfærd højt, og som er villige til 

at betale en markant ekstra pris alene for en forbedret dyrevel-

færd. Herudover er der en gruppe forbrugere, som ganske vist 

er positivt indstillet over for dyrevelfærd, men hvis betalingsvilje 

kun kommer til udtryk, når egenskaben dyrevelfærd kombi-

neres med andre egenskaber såsom smag, sundhed, bekvem-

melighed eller er en del af et større bæredygtighedskoncept. 

Hvor langt kan man overhovedet nå med markedsbaseret 

dyrevelfærd? At svare på dette spørgsmål kræver kendskab 

til producenternes omkostningsstrukturer og forbrugernes 

præferencer samt markedsvilkår mere generelt. Markeds-

baseret dyrevelfærd skal ses som et supplement, ikke som 

et alternativ til lovgivning, og der skal satses aktivt på at 

stimulere markedskræfterne, hvis det er den vej, vi ønsker 

at gå. For det kommer ikke af sig selv.
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Hvert år foretager myndighederne velfærdskontrol i mindst 5% af besætninger med mindst 10 
landbrugsdyr eller heste. ligeledes sker der kontrol med dyr, der transporteres, hvad enten det er 
til eksport eller slagtning.
Af føDevAreSTyrelSeN

MyNDIgHeDerNeS KoNTrol – Dyrevelfærd i Danmark 2011

Det er Fødevarestyrelsen, der tilrettelægger og afrapporterer 

stikprøvekontrollen med landbrugsdyr og heste, og som har 

det faglige ansvar for kontrollen. Derimod er det naturEr-

hvervstyrelsens kontrollanter, der udfører screeningskontrol 

af besætningerne med mulighed for at tilkalde en dyrlæge 

fra Fødevarestyrelsen, som beskrevet nedenfor.

HvorDAN TIlreTTelæggeS DyrevelfærDSKoN-

TrolleN I beSæTNINger?

Fra og med 2010 er dyrevelfærdskontrollen (screeningskon-

trollen) blevet omlagt fra dyrlæger i Fødevarestyrelsen til 

naturErhvervstyrelsens kontrollanter. Sammen med velfærds-

kontrollen er kontrollen med minkhegn, handelsnormerne 

for æg, mælkehygiejne og vildtopdræt samt krydsoverens-

stemmelseskontrollen (KO-kontrollen) overgået til naturEr-

hvervstyrelsen. Dog er kontrol i besætninger med slagtekyl-

linger og fjervildt blevet i Fødevarestyrelsen.

naturErhvervstyrelsen har ansvaret for, at kontrollen med de 

udpegede besætninger bliver udført. Hvis naturErhvervsty-

relsens kontrollant i forbindelse med dyrevelfærdskontrollen 

konstaterer, at der er forhold i besætningen, der kræver en 

veterinærfaglig vurdering, skal kontrollanten kontakte en 

af Fødevarestyrelsens veterinærafdelinger med henblik på 

tilkald af en dyrlæge. Tilkaldet sker med enten fire timers 

eller 24 timers frist, afhængigt af hvor alvorlig situationen er.

TeAMKoNTrol og 50%-KoNTrol 

nogle besætninger udpeges til en såkaldt teamkontrol, hvor 

det på forhånd er planlagt, at en kontrollant fra naturEr-

hvervstyrelsen og en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen tager 

sammen ud til besætningen. Dette gælder besætninger, som 

udpeges til den såkaldte 50%-kontrol, samt besætninger, 

der udpeges til samtidig kontrol af dyrevelfærd og medici-

nanvendelse. 50%-kontrollen indebærer, at en besætning 

har op til 50% risiko for at blive udpeget til kontrol, fordi 

der er særlige risikoindikatorer, der gør sig gældende (f.eks. 

tidligere overtrædelser, høj dødelighed eller stort antibio-

tikaforbrug).

uDpegeDe beSæTNINger TIl velfærDSKoNTrol 

2011

Fødevarestyrelsen har ansvaret for udpegning af besætnin-

ger til kontrol og for afrapportering af kontrolresultaterne. 
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Fødevarestyrelsen har også ansvaret for det faglige indhold af 

de tjeklister og instrukser, som anvendes af kontrollanterne.

Fødevarestyrelsen foretog i 2011 udpegningen af besætnin-

ger til kontrol på baggrund af tilgængelige, relevante data 

om besætningerne. Besætninger med kvæg, svin, får, geder, 

heste, pelsdyr, høner, slagtekyllinger, gæs, ænder, kalkuner, 

hjortedyr, fjervildt og strudsefugle indgik i kontrollen. For 

nogle dyrearter eller dyregrupper – f.eks. pelsdyr og fjerkræ 

– var der tale om en højere kontrolfrekvens end 5%. Se antal 

udpegede besætninger i Tabel 6.

Udpegning af besætninger til kontrol er om muligt sket på 

baggrund af risikoparametre. De overordnede udpegnings-

kriterier, der blev brugt til udpegningen i 2011, omfattede: 

Tidligere overtrædelser af dyreværnslovgivningen 

– Pelsdyr

– Slagtekyllinger

– æglæggende høner, alternative

Slagtedata (levering af dyr med klovlidelser, halthed, 

trykninger eller bylder til slagtning)

– Kvæg

brugsart 

– Sobesætninger (med farestalde og med mere end 100 

søer)

– Malkegeder

– Handel 

besætningsstørrelse

– Største besætninger med kalve (slagtekalve og malke-

kvæg)

– Største fårebesætninger (40-50 moderdyr)

Dyrearter 2011

Svin 402

Kvæg 640

Får 143

geder 39

Heste 200

Pelsdyr* 800

Slagtekyllinger*** 50

æglæggende høner i bure** 63

æglæggende høner, alternative systemer*** 50

ænder, gæs, Kalkuner 4

Hjortedyr 25

Fasaner og andet fjervildt 25

Strudse 25

Diverse 4

I alt 2470 

Tabel 6 Antal besætninger udpeget til kontrol i 2011

Fra og med 2010 er der indført det princip, at såfremt en udpeget be-
sætning viser sig at være ophørt på kontroltidspunktet, skal den erstat-
tes med en anden besætning, der såvidt muligt svarer til den ophørte.
*   Kontrol med 50% af besætninger i 2011. 
**  Kontrol med 100% af besætninger i 2011. 
*** Der udpeges fast 50 besætninger per år.



53MyNDIgHeDerNeS KoNTrol – Dyrevelfærd i Danmark 2011

udlandseksport til slagtning

– Svin

besætninger ikke kontrolleret i 2010

– Strudse

Listen over udpegningskriterier i 2011 vil kunne findes på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside fra sommeren 2012.

nogle af de besætninger, der indgår i 5%-stikprøvekon-

trollen af dyrevelfærd, er besætninger, som er udpeget til 

krydsoverensstemmelseskontrol (KO-kontrol). KO-kontrollen 

indebærer, at disse besætninger – ud over dyrevelfærd – også 

kontrolleres for overholdelse af en række andre regelsæt, 

som er en forudsætning for at modtage landbrugsstøtte. 

Det er f.eks. bestemmelser om mærkning, smitsomme syg-

domme og optegnelser over medicinsk behandling. 

HvorDAN foregår KoNTrolleN I beSæTNINger?

Kontrolbesøgene er som udgangspunkt uanmeldte for at 

få det mest realistiske billede af forholdene i besætningen. I 

nogle besætninger kan det være vanskeligt at træffe en be-

sætningsansvarlig, og det kan da være nødvendigt at varsle 

kontrollen med en 48-timers frist, men det forudsætter, at 

der har været aflagt mindst to forgæves besøg i besætnin-

gen. Hvis besætningsejeren eller dennes repræsentant ikke 

træffes på besætningsadressen, gennemføres kontrollen ikke.

Kontrolbesøget indledes med, at kontrollanten præsenterer 

sig selv og forklarer formålet med og omfanget af kontrol-

len. Den besætningsansvarlige eller dennes repræsentant 

bliver også gjort bekendt med kontrollens retslige grundlag.

Herefter gennemgår kontrollanten hele besætningen for at 

vurdere, om den besætningsansvarlige overholder dyrevel-

– I besætninger: naturErhvervstyrelsens kontrollanter scree-
nede de besætninger, der var udpeget til stikprøvekontrol 
for dyrevelfærd. I besætninger, hvor der var samtidig medi-
cinkontrol, og i besætninger, der var udpeget til 50%-kon-
trol, blev kontrollen udført af både en kontrollant fra na-
turErhvervstyrelsen og en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen.

– Ved vejkontrol af transporter: Politiet med dyrlægefaglig 
bistand fra Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold.

– På samlesteder og ved udførsel af dyr direkte fra besæt-
ning: Embedsdyrlæger ansat i Fødevarestyrelsen.

– På slagterier: Embedsdyrlæger bistået af teknikere, alle 
ansat i Fødevarestyrelsen.

HveM uDførTe DyrevelfærDSKoNTrol I 2011?

– Fødevarestyrelsen kan udpege besætninger til kontrol, så 
vidt muligt ved brug af risikoparametre, f.eks. slagtefund 
(kvæg), data fra egenkontrol med dyrevelfærd, antibio-
tikaforbrug og dødelighed.

– naturErhvervstyrelsens kontrollanter udfører 5%-dyrevel-
færdskontrol (screeningskontrol) i besætningerne.

– Kontrollanterne tilkalder en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen, 
hvis der er behov for en dyrlægefaglig vurdering. Dyrlæ-
gen skal rykke ud til landmanden inden for 24 timer, i 
alvorlige tilfælde dog inden for fire timer.

– 50%-kontrol omfatter en særlig risikogruppe af besæt-
ninger, som har op til 50% risiko for at blive udtaget til 
den offentlige velfærdskontrol. 50%-kontrollen omfatter 
besætninger, hvis ansvarlige har fået en bøde eller en dom 
for lovovertrædelser i forhold til dyrevelfærd, sundhed 
eller medicinbrug og/eller overskrider grænseværdier for 
antibiotikaforbrug og dødelighed. 

– ”Teammodellen” indebærer, at en dyrlæge fra en af vete-
rinærafdelingerne og en kontrollant fra naturErhvervsty-
relsen sammen besøger besætningen. Teammodellen 
benyttes ved kontrol af besætninger, der samtidig får et 
medicin- og velfærdskontrolbesøg, samt i besætninger, 
der udpeges til 50%-kontrol. 

HvorDAN TIlreTTelæggeS KoNTrolleN I beSæTNINger?
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En indskærpelse er en vejledning i at overholde gældende 
regler. Myndighederne giver indskærpelser, når landmanden 
har brug for at få præciseret de gældende regler. 

HvorNår gIver MyNDIgHeDerNe eN INDSKærpelSe?

Påbud gives af myndighederne for lovovertrædelser af mere 
alvorlig karakter, hvor det ikke er tilstrækkeligt at vejlede om 
reglerne. Myndighederne følger op på et påbud. Det sker 
enten med et nyt kontrolbesøg eller ved at kræve dokumen-
tation for, hvornår og hvordan der er rettet op på lovover-
trædelsen.

HvorNår gIver MyNDIgHeDerNe eT påbuD?

Myndighederne skal anmelde den besætningsansvarlige til 
politiet, hvis der er tale om groft uforsvarlig behandling af dyr, 
f.eks. et dyr med en kronisk lidelse, der ikke er i sygesti, ikke er 
behandlet, ikke er tilset af en dyrlæge eller aflivet i tide. I visse 
tilfælde indgiver myndighederne også en politianmeldelse, når 
der er tale om uforsvarlig – men ikke grov uforsvarlig – behand-
ling af dyr. Myndighederne anmelder det desuden til politiet, 
hvis landmanden ikke retter op på forholdene efter et påbud.

HvorNår INDgIver MyNDIgHeDerNe eN polITIANMel-

DelSe?

velfærDSKoNTrol I beSæTNINger. I 2011 blev der foretaget 
kontrol med dyrevelfærd i 5% af alle besætninger med mindst 10 
landbrugsdyr eller heste. Ved et kontrolbesøg gennemgår kontrollan-
ten hele besætningen, for at vurdere om dyrevelfærdslovgivningen er 
overholdt (Foto: Lars Bahl).
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færdsreglerne. Til gennemgangen er der udarbejdet tjekli-

ster for at sikre, at alle kontrolpunkter indgår på en korrekt 

måde, og der er desuden udarbejdet instrukser til støtte 

for kontrollen. Tjeklister og instrukser kan downloades fra 

Fødevarestyrelsens hjemmeside.

når kontrolbesøget er slut, får den besætningsansvarlige 

et kvitteringsbrev som dokumentation for, at kontrollen er 

gennemført. 

HvorDAN grIber MyNDIgHeDerNe IND?

Resultatet af kontrolbesøget kan være, at alt er OK. Men hvis 

der er bestemmelser, der er overtrådt, har kontrolmyndighe-

den forskellige reaktionsmuligheder afhængigt af karakteren 

og alvoren af overtrædelsen. Kontrolmyndigheden har mulig-

hed for at meddele indskærpelser eller give påbud, hvis der 

er tale om bestemmelser, som må karakteriseres som ulempe 

eller uforsvarlig behandling. groft uforsvarlige forhold eller på-

bud, som ikke efterkommes, resulterer i en politianmeldelse (se 

faktaboksene om indskærpelse, påbud og politianmeldelse).

HveM KoNTrollerer KoNTrolleN?

EU har en særlig inspektionsenhed, FVO, som med mel-

lemrum undersøger, om medlemslandenes kontrol er til-

strækkelig til at sikre overholdelse af EU's regler på bl.a. 

dyrevelfærdsområdet. I november 2010 gennemførte FVO 

den seneste dyrevelfærdsinspektion i Danmark. Inspektio-

nen fokuserede især på velfærdskontrol i besætninger med 

æglæggende høner og svin, samt kontrol i forbindelse med 

transport af dyr.

velfærDSKoNTrol veD TrANSporT Af Dyr Fødevarestyrelsens dyrlæger kontrollerer, om reglerne for transport af dyr er overholdt. Det 
gælder både for dyr, der transporteres til et slagteri, og dyr, der eksporteres. Dyrlægerne kontrollerer for eksempel, om dyret er egnet til den 
pågældende transport (Foto: Lars Bahl).
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vejKoNTrol Af DyreTrANSporTer. Politiet laver stikprøvekontrol med dyretransporter på motor- og landeveje. Fødevarestyrelsens veteri-
nærrejsehold assisterer politiet og hjælper med en faglig vurdering af dyrenes tilstand (Foto: Fødevarestyrelsen).
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FVO konkluderede i rapporten (dateret 6. maj 2011), at den 

offentlige kontrol af dyrevelfærd i besætninger og under 

transport i Danmark overordnet set fungerer godt. Der var 

dog visse anbefalinger fra FVO's side til forbedringer af den 

danske kontrolindsats.

ANDre eleMeNTer Af beTyDNINg for Dyrevel-

færDSKoNTrolleN

Den 1. juli 2010 trådte bekendtgørelserne om sundhedsråd-

givningsaftaler for henholdsvis svine- og kvægbesætninger i 

kraft. Samtidig trådte bekendtgørelse om egenkontrol med 

dyrevelfærd i kraft (se faktaboksen ”Hvordan foregår egen-

kontrol med dyrevelfærd?”).

Bekendtgørelserne om sundhedsrådgivning indebærer, at 

landmænd med større kvæg- og svinebesætninger skal 

indgå obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler med krav 

om et vist antal årlige rådgivningsbesøg fra en praktise-

rende dyrlæge. Antallet af rådgivningsbesøg afhænger af, 

hvilken type aftale der er indgået, og hvilken rådgivnings-

kategori den enkelte besætning er placeret i. Bekendtgø-

relsen om egenkontrol betyder, at den ansvarlige for en 

besætning skal sørge for, at der udføres egenkontrol, som 

sikrer, at bestemmelserne på dyrevelfærdsområdet over-

holdes. Kravet om egenkontrol omfatter alle besætninger 

med kvæg og svin med indgået sundhedsrådgivningsaftale. 

Den besætningsdyrlæge, som besætningsejeren har indgået 

en sundhedsrådgivningsaftale med, auditerer besætnings-

ejerens egenkontrol i forbindelse med rådgivningsbesøg i 

besætningen.

Læs om Videncenter for Dyrevelfærds projekt om ”Egenkon-

trol med dyrevelfærd” på faktasiden under afsnittet ”Året 

der gik i Videncenter for Dyrevelfærd”.
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Den 1. april 2011 trådte bekendtgørelsen om obligatorisk 

sundhedsrådgivning i minkfarme i kraft.

Ifølge bekendtgørelsen skal farme, der pr. 1. juli hvert år har 

mindst 20 voksne tæver (hundyr) eller mindst 100 hvalpe, 

indgå en sundhedsrådgivningsaftale med en praktiserende 

dyrlæge. I henhold til bekendtgørelsen placeres farmene i 

forskellige rådgivningskategorier. Antallet af årlige rådgiv-

ningsbesøg afhænger af, hvilken kategori farmen er placeret i, 

men der skal aflægges mindst fire rådgivningsbesøg om året.

– Landmanden skal udarbejde et egenkontrolprogram, der 
mindst svarer til en godkendt branchekode for dyrevel-
færd. Branchekoden beskriver minimumslovkravene ved-
rørende dyrevelfærd.

– Egenkontrolprogrammet med dyrevelfærd skal indeholde 
en beskrivelse af, hvordan landmanden sikrer, at den gæl-
dende lovgivning om dyrevelfærd bliver overholdt i besæt-
ningen.

– Den praktiserende dyrlæge skal auditere egenkontrolpro-
grammet, dvs. at dyrlægen gennemgår de enkelte dele af 
programmet i løbet af året i forbindelse med sundheds-
rådgivningsbesøgene. Hvis der er dyrevelfærdsmæssige 
problemer, skal dyrlægen rådgive landmanden om løsning 
af problemet.

– Fra 2011 har veterinærrejseholdet udført årlig kontrol af 
400 dyrlægers auditering af egenkontrolprogrammet i 
besætninger.

HvorDAN foregår egeNKoNTrol MeD DyrevelfærD?
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DyrevelfærDSKoNTrol veD TrANSporT Af Dyr

Dyr transporteres i mange forskellige sammenhænge 

og over forskellige afstande. Der kan f.eks. være tale 

om transport af daggamle kyllinger fra et rugeri til 

en slagtekyllingebesætning, eksport af smågrise eller 

transport af slagtekalve til et slagteri i Danmark eller 

uden for landets grænser. 

Transport af traditionelle landbrugsdyr udgør den største del 

af transporterne, men der transporteres også en del heste. 

Bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport findes 

i EU's transportforordning, som gælder i alle EU-lande, samt 

i Justitsministeriets (nu Fødevareministeriets) bestemmelser 

om beskyttelse af dyr under transport og bestemmelser 

om uddannelse i transport af dyr. Det er politiet, ofte med 

bistand fra Fødevarestyrelsen, der står for kontrollen med 

reglerne på landevejene. Læs mere om reglerne for trans-

port i listen over relevant lovtekst i Appendiks 2.

SåDAN foregår KoNTrolleN Af TrANSporT MeD Dyr

Politiet laver stikprøvekontrol af dyretransporter på landeve-

jene. Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold assisterer politiet 

og bidrager med en dyrlægefaglig vurdering af dyrenes til-

stand. På slagterier og samlesteder, og når dyr transporteres 

til udlandet direkte fra besætningen uden at transporteres 

over et samlested, er det Fødevarestyrelsens dyrlæger, der 

har ansvaret for at udføre kontrollen. Kontrollen er i de til-

fælde en 100% kontrol modsat politiets vejkontrol, som er 

stikprøvebaseret. Den tilsynsførende kontrollerer alle dyr for 

at vurdere, om de er eller har været egnet til den pågældende 

transport. Hvis et dyr f.eks. er skadet med et benbrud, må 

det ikke transporteres. Dyrlæger fra veterinærafdelingerne 

foretager også en stikprøvevis kontrol af indladningsforhol-

dene, f.eks.. hvordan dyrene håndteres, om pladskravene 

i køretøjet er overholdt (indvendig højde og areal), og om 

transportmidlernes indretning og de krævede dokumenter 

følger reglerne. Ifølge EU's transportforordning skal der ved 

lange transporter over en landegrænse af kvæg, får, geder, 

svin og heste (undtagen registrerede heste) udarbejdes en 

såkaldt logbog. Logbogen for en transport indeholder både 

oplysninger om planlægningen af transporten og oplysninger 

om selve forløbet af transporten, når denne er afsluttet.

AuTorISATIoN TIl TrANSporT Af Dyr

Transportforordningen gælder for transport af hvirveldyr i 

forbindelse med økonomisk virksomhed. Forordningen kræ-

ver, at en transportvirksomhed skal autoriseres, hvis der trans-

porteres dyr længere end 65 km. Det er Fødevarestyrelsen, 

der udsteder transportautorisationerne. Transportforordnin-

gen skelner mellem korte og lange transporter. Transporter 

på højst otte timer er korte transporter, mens transporter på 

over otte timer er lange. Forordningen stiller skrappere krav 

til lange dyretransporter end til korte transporter. Desuden er 

der forskel på de krav, transportvirksomheden og chaufføren 

skal opfylde ved korte og lange transporter. 

HvorDAN grIber MyNDIgHeDerNe IND, HvIS Der er 

overTræDelSer?

Hvis dyrlægerne i Fødevarestyrelsen konstaterer, at trans-

portbestemmelserne ikke er overholdt, kan de enten give 

en indskærpelse, eller de kan anmelde overtrædelsen til 

politiet. Indskærpelser gives typisk, når der er tale om før-

stegangsovertrædelser af transportbestemmelserne, som 

vurderes at være af mindre væsentlig karakter. Hvis der er 

tale om en gentagen eller alvorlig overtrædelse af trans-

portbestemmelserne, anmelder dyrlægerne sagen til poli-

tiet. I forbindelse med politiets vejkontrol kan politiet give 

et påbud, idømme en bøde eller gøre brug af anholdelse 

ved overtrædelser af transportbestemmelserne eller de dy-

revelfærdsmæssige bestemmelser. 
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DyrevelfærDSKoNTrol på SlAgTerIer

på slagterierne er det fødevarestyrelsens embeds-

dyrlæger, som kontrollerer, om der er problemer med 

dyrevelfærden. De kontrollerer dels transportbestem-

melserne og dels dyrevelfærdsbestemmelserne for 

slagterier.

På slagterierne skal dyrene bedøves og aflives så skånsomt 

som muligt. Det betyder, at slagterierne skal overholde 

en række krav til faciliteter, slagtepersonale, apparatur og 

metoder. Det er embedsdyrlægerne, som kontrollerer, om 

slagterierne overholder kravene til opstaldning, bedøvelse 

og aflivning.

SåDAN foregår KoNTrolleN på SlAgTerIeT

Kontrollen foregår, før dyrene slagtes, ved et såkaldt levende 

syn. Embedsdyrlægerne observerer alle dyr, før de slagtes, 

og vurderer bl.a., om dyrene har været egnet til transpor-

ten til slagteriet, eller om de lider af smitsomme sygdomme 

som f.eks. mund- og klovesyge eller er syge af anden årsag 

og derfor ikke må slagtes. Højdrægtige køer eller svin med 

svære haltheder må f.eks. ikke transporteres. 

Dyrlægerne på slagterierne fører også tilsyn med dyrenes 

velfærd på slagterierne i forbindelse med opstaldning, flyt-

ning, bedøvelse og afblødning af dyrene. Dyrlægekontrol-

len omfatter f.eks. de instrumenter, der bruges til at holde 

dyrene fast, og det apparatur, der bruges til bedøvelse og 

afblødning. Slagterierne skal selv regelmæssigt kontrollere, 

at udstyret er i god stand og virker, som det skal. Det er 

vigtigt for at kunne sikre, at slagtepersonalet bedøver og 

afliver dyrene på en dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig måde. 

Slagteriet har ansvaret for, at det personale, der har med 

dyrene at gøre på slagteriet, er kompetent. Slagtepersonalet 

skal have tilstrækkeligt kendskab til bedøvelse og slagtning 

og have den nødvendige faglige viden. 

HvorDAN grIber MyNDIgHeDerNe IND, HvIS Der er 

overTræDelSer?

Hvis dyrlægen konstaterer, at slagteriet ikke overholder de 

velfærdsregler, der gælder for indretning og drift af slagte-

rier, kan dyrlægen enten give en indskærpelse eller melde 

slagteriet til politiet.
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opstaldning af kalve, rode- og beskæftigelsesmateriale til svin og pelsdyr samt håndtering af syge 
og tilskadekomne dyr er nogle af de områder, hvor velfærdskontrollen oftest finder overtrædelser. 
Af føDevAreSTyrelSeN

DyrevelfærDSKoNTrolleNS reSulTATer – Dyrevelfærd i Danmark 2011

Fødevarestyrelsens velfærdskontrol berører alle faser af et 

produktionsdyrs liv – fra fødsel til død/aflivning. I dette af-

snit om kontrollens resultater i 2011 sættes der fokus på de 

emner, hvor der især skete overtrædelser af loven. 

velfærDSKoNTrol I beSæTNINger

De fleste danske landbrugsdyr tilbringer enten hele eller 

størstedelen af deres liv inde i stalden. Landmanden skal 

overholde en række lovkrav, når han opstalder sine dyr. Se 

hvilke lovbestemmelser, der gælder for de forskellige dyre-

arter i besætninger i Appendiks 2. 

Under et velfærdskontrolbesøg i en besætning benytter kon-

trollanten en tjekliste med de gældende bestemmelser for 

hver enkelt dyreart. Kontrollanten noterer, om de forskellige 

regler overholdes. Hvis der er tale om en svinebesætning, 

skal kontrollanten f.eks. tjekke, om dyrene har nok halm eller 

andet rodemateriale, og om der er nok sygestier til rådighed.

når myndighedernes kontrollanter udfører velfærdskontrol i 

besætninger, kan de enten give indskærpelser eller påbud, 

eller de kan politianmelde landmanden, hvis de finder, at 

han har overtrådt dyrevelfærdslovgivningen. Læs mere om, 

hvordan velfærdskontrollen udføres, i afsnittet ”Myndighe-

dernes kontrol af dyrevelfærd”.

Hvor MANge gANge greb MyNDIgHeDerNe IND?

Tabel 7 i dette afsnit viser det overordnede antal indskær-

pelser, påbud og politianmeldelser fordelt på dyrearter, der 

blev givet i forbindelse med velfærdskontrollen i besætninger 

i 2011. Under et kontrolbesøg kan besætningsejeren f.eks. 

få en indskærpelse for overtrædelse af ét lovkrav og en po-

litianmeldelse for overtrædelse af et andet. Ligeledes kan en 

indskærpelse ende som et påbud, eller et påbud kan ende 

som en politianmeldelse, hvis landmanden ikke retter op 

på forholdene. Den samme besætning kan derfor godt på 

samme tid optræde både i kategorien ”Antal besætninger 

med indskærpelser”, ”Antal besætninger med påbud” og 

”Antal besætninger meldt til politiet” i Tabel 7. Den samme 

besætningsejer kan også få indskærpet mere end én regel, 

få mere end ét påbud eller blive anmeldt til politiet på grund 

af mere end én overtrædelse. Se også faktasiden ”I hvor 

mange besætninger blev loven ikke overholdt?”.
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opSTAlDNINg Af KAlve 

I 2011 viste velfærdskontrollen, at der fortsat er problemer 

med at overholde kravene om, hvordan kalve skal opstaldes. 

Reglerne siger, at boksene til kalve ikke må være for små. 

Kalve under 8 uger må godt opstaldes enkeltvis, men det er 

da et krav, at boksenes vægge har åbninger, så kalvene kan 

se og røre hinanden. Kalve over 8 uger må – i modsætning 

til kalve under 8 uger – ikke opstaldes enkeltvist, men skal 

opstaldes i grupper med andre kalve. Kravet kan dog fravi-

ges, hvis en dyrlæge har attesteret, at isolation er påkrævet 

af hensyn til kalvens helbred eller adfærd.

Resultaterne fra velfærdskontrollen i 2011, som vedrører 1) 

kravet om, at kalve over 8 uger ikke må opstaldes i enkelt-

bokse, 2) arealkravene til opstaldning af kalve og 3) kravet 

om, at kalve i enkeltbokse skal kunne se og røre andre kalve, 

er vist i Figur 6. 

Procentdelen af overtrædelser, som vedrører kalve op til 6 

måneder, er beregnet ud fra det samlede antal udpegede 

kvægbesætninger. Det skyldes, at det i opgørelserne ikke 

er muligt at skelne mellem kvægbesætninger med kalve og 

besætninger uden kalve. Det antages dog, at der var kalve 

Tabel 7 Overordnede resultater fra velfærdskontrollen i besætninger i 2011.
  

  Antal Antal Antal Antal besætninger Antal 
  besætninger besætninger besætninger besætninger  med ind- besætninger
  i alt med ind- med der er meldt skærpelser,  uden an-    
   skærpelser påbud til politiet politianm. mærkninger 

Dyreart     eller påbud

Kvæg 640 102 56 11 151 489

Svin 402 163 51 31 205 197

Får  143 32 3 1 36 107

geder 39 9 4 0 12 27

Pelsdyr* 800 188 75 10 235 565

Heste 200 79 9 6 88 112

æglæggende høner, buranlæg 63 10 3 0 11 52

æglæggende høner, alternative systemer 50 20 16 1 28 22

Slagtekyllinger 50 10 5 3 15 35

Kalkuner, gæs og ænder 4 1 0 0 1 3

Hjortedyr 25 4 1 0 4 21

Fasaner o.a. fjervildt 25 5 0 0 5 20

Strudse 25 5 1 0 6 19

I alt 2466 628 224 63 797 1669

* 50 procent kontrol
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Procentandelen af de kontrollerede kvægbesætninger, hvor ejeren i 
2011 fik en indskærpelse, et påbud eller blev politianmeldt for ikke 
at overholde 1) kravet om, at kalve over 8 uger ikke må opstaldes i 
enkeltbokse, 2) arealkravene til opstaldning af kalve og 3) kravet om, 
at kalve i enkeltboks skal kunne se og røre andre kalve. 

Kalve over 8 uger 
holdes i enkelt-

boks

Arealkrav for op-
staldning af kalve 

er ikke opfyldt

Kalve i enkeltboks 
kan ikke se og 

røre andre kalve

fIgur 6. opSTAlDNINg Af KAlve

% af kontrollerede besætninger Indskærpelser 

påbud 

politianmeldelser 

op til 6 måneder i langt den overvejende del af kvægbe-

sætningerne. 

Veterinærrejseholdet udførte i 2011 en særlig kampagne 

om opstaldning af kalve og ungkreaturer i mindre kvægbe-

sætninger. Læs mere om resultaterne af denne kampagne 

i afsnittet ”Veterinærrejseholdets kampagner vedrørende 

dyrevelfærd i 2011”.
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Procentandelen af de kontrollerede svinebesætninger, hvis ejere i 2011 
fik en indskærpelse, et påbud eller blev politianmeldt for ikke at over-
holde kravet om adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale.

Dyrene har ikke permanent og tilstrækkelig adgang til 
rode- og beskæftigelsesmateriale

fIgur 7. roDe- og beSKæfTIgelSeSMATerIAle I SvINebe-
SæTNINger

% af kontrollerede besætninger Indskærpelser 

påbud 

politianmeldelser 

roDe- og beSKæfTIgelSeSMATerIAle TIl SvIN

Velfærdskontrollen i 2011 viste, at en del af ejerne af de 

kontrollerede svine- og pelsdyrbesætninger ikke overholdt 

kravene om stimuli til dyrene. 

Lovgivningen siger, at svin skal have permanent adgang til 

halm eller andet materiale, som kan opfylde deres behov for 

beskæftigelse og for at rode. Mink, ildere og fritter skal have 

adgang til halm og skal derudover have permanent adgang 

til enten en hylde eller et rør.

Resultaterne fra velfærdskontrollen, som vedrører rode- og 

beskæftigelsesmateriale i svinebesætninger, er vist i Figur 7. 

Læs mere om kontrolresultaterne for beskæftigelsesmateriale 

til pelsdyr i afsnittet ”Øget velfærdskontrol af pelsdyr i 2011”.
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HåNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr

Lovgivningen siger, at et sygt eller tilskadekommet dyr om-

gående skal have en passende behandling. Hvis dyret ikke 

hurtigt kommer sig efter behandlingen, skal landmanden 

enten aflive det straks eller tilkalde en dyrlæge så hurtigt 

som muligt. 

Desuden skal et sygt eller tilskadekommet dyr om nødven-

digt isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, 

når det er hensigtsmæssigt. Et sygt eller tilskadekommet dyr, 

som kræver isolation, kunne f.eks. være en halt ko eller en 

so med skuldersår.

I 2011 viste velfærdskontrollen at der – i tråd med tidligere 

år – var problemer med at overholde kravene om fornø-

den pleje og behandling af syge og tilskadekomne dyr i de 

kvæg-, svine- og pelsdyrbesætninger, der blev kontrolleret. 

I de kontrollerede svinebesætninger var der desuden pro-

blemer med at overholde kravet om et tilstrækkeligt antal 

sygestier og kravene til indretning af sygestierne. 
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Procentandelen af de kontrollerede kvæg- og svinebesætninger, hvis 
ejere i 2011 fik en indskærpelse, et påbud eller blev politianmeldt for ikke 
at give syge og tilskadekomne dyr den fornødne pleje og behandling.

Kvægbesætninger Svinebesætninger

fIgur 8. Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr 

% af kontrollerede besætninger Indskærpelser 

påbud 

politianmeldelser 

HåNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr. Syge og tilskadekomne dyr skal omgående have en passende behandling. Koen på billedet 
er blevet isoleret i et passende rum med tør og bekvem strøelse, som loven foreskriver det (Foto: Fødevarestyrelsen).
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De kontrolresultater fra 2011, som vedrører fornøden pleje 

af syge og tilskadekomne dyr i kvæg- og svinebesætninger, 

er vist i Figur 8. I Figur 9 er vist de resultater, som vedrører 

antallet af sygestier i svinebesætninger og indretning af sy-

gestier i svinebesætninger. 

Læs mere under temaet ”Syge og tilskadekomne dyr". Læs 

desuden om de overordnede resultater af nulpunktsunder-

søgelsen, der blev udført i svinebesætninger i 2011, under 

temaet om overvågning af dyrevelfærd.

I 2011 udførte Veterinærrejseholdet en kampagne om hånd-

tering af syge og tilskadekomne dyr i slagtesvinebesætnin-

ger. Læs mere om resultaterne af denne i afsnittet ”Veteri-

nærrejseholdets kampagner vedrørende dyrevelfærd i 2011”. 

Læs også om kontrolresultaterne for pelsdyr i afsnittet “Øget 

velfærdskontrol af pelsdyr i 2011“.

velfærDSKoNTrol veD TrANSporT og på SlAg-

TerIer

Dyr transporteres i mange forskellige sammenhænge, f.eks. 

når de skal opfedes i andre besætninger end dem, hvor de er 

født, eller når de skal til slagtning. Transport er en uvant si-

tuation for de fleste dyr, og hvis transportforholdene ikke er 

i orden, kan dyrene blive udsat for angst, lidelse og smerte. 

Der gælder en række regler for transport af dyr. For ek-

sempel skal dyrene være transportegnede. Det betyder, at 

de ikke må være syge eller have skader, der fører til, at de 

udsættes for smerte og lidelse under transporten. Dyr må 

heller ikke transporteres, hvis de er højdrægtige, dvs. hvis 

de er i de sidste 10% af drægtigheden. 

Fødevarestyrelsen foretager kontrol af transport af dyr ved 

eksport direkte fra besætninger, i forbindelse med omsætning 
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Procentandelen af de kontrollerede svinebesætninger, hvis ejere i 2011 
fik en indskærpelse, et påbud eller blev politianmeldt, fordi der mang-
lede sygestier, eller fordi sygestierne var mangelfuldt indrettede

Der er ikke et tilstrækkeligt 
antal sygestier

Sygestierne er mangelfuldt 
indrettede

fIgur 9. SygeSTIer I SvINebeSæTNINger
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Antallet af indskærpelser og politianmeldelser, der blev givet i hen-
holdsvis 2008, 2009, 2010 og 2011, fordi kvæget, som blev transpor-
teret til slagtning, var højdrægtigt.

2008 2009 2010 2011

fIgur 10. TrANSporT Af HøjDrægTIgT Kvæg
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via samlesteder og ved ankomst til slagterier. Herudover bistår 

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold politiet ved vejkontrol-

ler. Velfærdskontrollen på slagterierne omfatter alle dyr, der 

transporteres til slagtning i Danmark. Det er derfor muligt at 

sammenligne tallene for denne type kontrol fra år til år. 

TrANSporT Af HøjDrægTIgT Kvæg

Et dyr må ikke transporteres, hvis det er højdrægtigt, hvilket 

i denne sammenhæng vil sige mindst 90% henne i dræg-

tigheden. Resultaterne fra velfærdskontrollen i 2011, som 

vedrører transport af højdrægtigt kvæg, er vist i Figur 10. 

Resultaterne fra 2008, 2009 og 2010 er ligeledes medtaget 

i figuren til sammenligning. Det ses, at der over perioden er 

sket et fald i antallet af indskærpelser og politianmeldelser 

for transport af højdrægtigt kvæg. Overtrædelserne berørte 

i næsten samtlige tilfælde ét enkelt dyr pr. transport.

SlAgMærKer på SvIN

Det hænder, at der ankommer svin med slagmærker på slag-

terierne. Mærker efter slag kan enten være mærker, der 

tyder på, at dyrene har været udsat for slag med et stumpt 

instrument, eller overtallige mærker efter slag med en tato-

veringshammer. Slagmærker kan være påført før transpor-

ten, når dyrene drives ud af stalden, eller f.eks. i forbindelse 

med selve på- eller aflæsningen på transportvognen.

Resultaterne fra velfærdskontrollen i 2011, som vedrører 

slagmærker påført i forbindelse med håndtering af svin, er 

vist i Figur 11. Resultaterne fra 2008, 2009 og 2010 er med-

taget til sammenligning. Som det ses af figuren, blev der 

givet lidt flere indskærpelser og politianmeldelser på grund 

af slagmærker i 2011 end i de foregående tre år. Sanktio-

nerne omfatter et varierende antal dyr, idet én indskærpelse 

eller én politianmeldelse kan omhandle flere dyr. Se mere i 

tabellerne bagest i denne rapport.

polITIeTS vejKoNTrol Af DyreTrANSporTer

Politiet udfører hvert år vejkontroller bistået af Fødevarestyrel-

sens Veterinærrejsehold. I 2011 kontrollerede politiet i alt knap 

900 danske og udenlandske transporter med svin, kvæg, he-

ste, får, fjerkræ og andre dyr på de danske landeveje.

De forseelser, vejkontrollen hyppigst fandt, omfattede:

– Manglende oplysninger på transportdokumenterne (trans-

porter med svin, kvæg og heste)

– Manglende adgang til vand under transport (transporter 

med svin)

– Kompetencebevis ikke medbragt (især transporter med 

svin og heste)

– Manglende adskillelse af forskelligt køn, størrelse mv. (hos 

kvæg) 

Se samtlige resultater af politiets vejkontroller i tabellerne 

bagest i rapporten. 
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Antallet af indskærpelser og politianmeldelser, der blev givet i hen-
holdsvis 2008, 2009, 2010 og 2011, fordi svin transporteret til slagtning 
havde slagmærker som følge af slag med en stump genstand eller 
overdreven brug af tatoveringshammer.
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fIgur 11. SlAgMærKer på SvIN 
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vejKoNTrol Af DyreTrANSporTer. Som noget nyt indeholder rapporten i år resultater fra politiets stikprøvekontrol med dyretransporter 
på motor- og landeveje, hvor Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold assisterer og hjælper med en faglig vurdering af dyrenes tilstand (Foto: Fø-
devarestyrelsen).
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Gennem tematiske kontrolkampagner er Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold med til at sætte fo-
kus på særlige områder inden for velfærden hos landets landbrugsdyr. I 2011 omfattede rejseholdets 
kampagner bl.a. håndtering af syge og tilskadekomne dyr i slagtesvinebesætninger, opstaldning af 
kalve og ungkreaturer i mindre kvægbesætninger og transporttid for søer til slagtning i udlandet.
Af Veterinærrejseholdet, fødeVArestyrelsen

kAmpAgner i 2011 – Dyrevelfærd i Danmark 2011

I 2011 gennemførte Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold 

fire kampagner med fokus på dyrevelfærd blandt landbrugs-

dyr (se Tabel 8). Kampagnerne fokuserede på håndtering af 

syge og tilskadekomne dyr i slagtesvinebesætninger, op-

staldning af kalve og ungkreaturer i mindre kvægsbesæt-

ninger, transporttid for udsættersøer til slagtning i udlandet 

samt håndtering af syge og tilskadekomne mink, med sær-

ligt fokus på bidskader.

Inden en kampagne går i gang, orienteres de relevante 

brancheorganisationer om den forestående kontrol og de 

områder inden for dyrevelfærdslovgivningen, som der vil 

være særligt fokus på. Veterinærrejseholdet kontrolbesøg i 

de konkret udpegede besætninger er dog uanmeldte. Det 

sker for at få et så realistisk billede som muligt af håndterin-

gen af dyrene. De enkelte kampagners formål, baggrund og 

resultater er beskrevet i det følgende. Dog er kampagnen i 

minkbesætninger beskrevet på faktasiden ”Øget velfærds-

kontrol af pelsdyr i 2011” under temaet ”Syge og tilskade-

komne dyr”.

tabel 8 Veterinærrejseholdets kampagner i besætninger med landbrugsdyr i 2011 

   Antal % med overtrædelser % med overtrædelser
emne dyreart kontroller af fokusemne i alt

Håndtering af syge og tilskadekomne dyr 

i slagtesvinebesætninger Svin 50 58% 62%

Opstaldning af kalve og ungkreaturer 

i mindre kvægsbesætninger Kvæg 50 54% 68%

Transporttid for søer til slagtning i udlandet Svin 43 23% 26%

Minkdyrevelfærd Mink 57 42% 58%
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veTerINærrejSeHolDeTS øvrIge KoNTroller på 

DyrevelfærDSoMråDeT

Ud over de tematiske kontrolkampagner har Veterinær-

rejseholdet i 2011 deltaget i Rigspolitiets kontroller med 

dyretransporter. Ved disse kontroller bidrager Veterinærrej-

seholdet med en dyrlægefaglig vurdering af de forhold, dy-

rene transporteres under, samt med en vurdering af dyrenes 

tilstand, herunder hvorvidt dyrene er behandlet uforsvarligt 

ved transporten. Resultatet af disse kontroller beskrives i 

tabellerne bagest i denne rapport samt i afsnittet ”Dyrevel-

færdskontrollens resultater i 2011”.

foKuS på HåNDTerINg Af Syge og TIlSKADe-

KoMNe Dyr I SlAgTeSvINebeSæTNINger

Af Videncenter for Dyrevelfærds rapport om dyrevelfærd i 

Danmark i 2010 fremgår, at der var hyppige problemer med 

såvel sygestier i svinebesætninger som ukorrekt håndtering 

af syge og tilskadekomne svin i 2010. 

Veterinærrejseholdet gennemførte i 2011 en kampagne med 

kontrol af 50 tilfældigt udvalgte slagtesvinebesætninger. 

Kontrollen blev gennemført i både store og små slagtesvine-

besætninger. Formålet med kampagnen var at afdække, om 

syge eller tilskadekomne slagtesvin gives en omsorgsfuld og 

passende behandling i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, 

herunder om syge grise sættes i hensigtsmæssigt indrettede 

sygestier. Besætningerne i Veterinærrejseholdets kampagne 

blev udpeget på baggrund af besætningsstørrelse. Således 

blev 31 besætninger med mindre end 1.500 svin og 19 be-

sætninger med mere end 3.000 svin kontrolleret. 

– Ifølge bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2009 kan 
Fødevareministeriet foretage stikprøvebaseret, fysisk kon-
trol af besætninger med landbrugsdyr eller med heste, 
som ikke holdes til landbrugsmæssige formål, med henblik 
på at kontrollere overholdelsen af en given regel eller et 
givet regelsæt, der har til formål at beskytte dyrs velfærd.

– Kontrolkonceptet giver mulighed for en hurtig, effektiv 
og målrettet inspektion af særlige, afgrænsede dyrevel-
færdsområder på et begrænset antal besætninger, nor-
malt omkring 50.

– Før og efter hver kontrolkampagne er Veterinærrejsehol-
det i dialog med de relevante brancheorganisationer med 
henblik på at sikre en konstruktiv videndeling. 

– når en kontrolkampagne afsluttes, afrapporteres resul-
tatet til Fødevarestyrelsens centrale kontor i glostrup, og 
der udsendes en pressemeddelelse med resultatet.

– Udfører aktioner og tematiserede kontroller på medicin- 
og dyrevelfærdsområdet.

– Kontrollerer stordyrspraktiserende dyrlægers auditering 
af besætningernes egenkontrol vedrørende dyrevelfærd.

– Kontrollerer og superviserer stordyrspraktiserende dyrlæ-
gers medicinanvendelse.

– Bistår politiet ved vejkontrol af dyretransporter.

– Bistår anklagemyndigheden ved forberedelse af retssager 
på dyrevelfærds- og medicinområdet.

fAKTA oM TeMATISK KoNTrol Af DyrevelfærD

fAKTA oM føDevAreSTyrelSeNS veTerINærrejSeHolD
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HvAD SIger loveN oM HåNDTerINg og beHANDlINg Af 

Syge Dyr?

Dyreværnsloven beskriver de generelle regler for håndte-

ring af dyr, krav om omsorgsfuld behandling samt krav om 

ikke at udsætte dyr for lidelser. Af detaillovgivningen frem-

går, at syge og tilskadekomne landbrugsdyr skal behandles 

omgående og om nødvendigt hurtigt tilses af en dyrlæge. 

Dyrene skal desuden opstaldes i et passende rum med tør 

og bekvem strøelse.

Specifikt for svinehold gælder særlige lovkrav til tilstede-

værelse, dimensioner og indretning af sygestier, bl.a. at der 

skal være:

– Omtrent det dobbelte areal til rådighed pr. gris i forhold 

til de normale pladskrav

– Et blødt underlag på minimum 2/3 af det krævede areal

– Mulighed for afkøling

– Mulighed for, at grisen kan søge en varmekilde

I relation til EU's landbrugsstøtte (regler for KO) gælder der 

ikke specifikke krav vedrørende sygestier. Overtrædelser af 

andre regler på området kan dog være omfattet af EU’s 

krydsoverensstemmelseskrav og kan betyde, at besætnings-

ejeren får reduceret sin landbrugsstøtte.

HvAD vISTe KAMpAgNeN?

Veterinærrejseholdets tematiserede kontrol afslørede alvor-

lige problemer med håndteringen af syge og tilskadekomne 

slagtesvin i danske besætninger (se Tabel 9). I 29 (svarende 

til 58%) ud af 50 kontrollerede besætninger konstaterede 

Veterinærrejseholdet overtrædelser af reglerne vedrørende 

behandling og pasning af syge og tilskadekomne grise.

Det blev i mange besætninger konstateret, at syge grise 

ikke var sat i en sygesti, således at dyret blev adskilt fra ra-

ske artsfæller og havde mulighed for at komme sig. Det er 

generelt Veterinærrejseholdets vurdering, at sygestier blev 

anvendt for lidt, og at disse ikke var indrettet, så de tilgodeså 

de syge dys behov. I flere tilfælde blev sygestier også brugt 

til opstaldning af raske grise, hvilket medførte, at syge grise 

ikke fik tilstrækkeligt ro og plads i sygestien.

Veterinærrejseholdet fandt bl.a., at:

– grise med smertevoldende infektioner i led og knogler 

ikke blev behandlet tilstrækkeligt med antibiotika og ikke 

var sat i sygestier med blødt underlag.

– grise med halebid ikke blev isoleret fra raske artsfæller.

– grise med store navlebrok og navlebrok med sår ikke 

blev opstaldet i stier med blødt strøet leje, sådan som det 

Veterinære Sundhedsråd anbefaler.

– Syge grise ikke blev tilset af en dyrlæge, når dette var 

nødvendigt, men blev behandlet af besætningsejeren, og 

en eventuel Behandling blev ofte ikke fulgt op på med 

henblik på at sikre, at grisen blev rask. 

– grise med alvorlige eller uhelbredelige lidelser ikke blev 

aflivet rettidigt.

– grisene i mange besætninger ikke blev tildelt tilstræk-

keligt rode- og beskæftigelsesmateriale.

HvorDAN SANKTIoNereDe føDevAreSTyrelSeNS veTe-

rINærrejSeHolD

politianmeldelse

To besætningsejere blev meldt til politiet for uforsvarlig og 

groft uforsvarlig behandling af dyr ved ikke at have tilsikret, 

at syge og tilskadekomne slagtesvin var blevet behandlet 

omgående, ligesom der ikke rettidigt var tilkaldt dyrlæge. 

påbud

18 besætningsejere fik et påbud efter dyreværnsloven om at 

ændre forholdene. Typisk blev der udstedt påbud i tilfælde 
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afforhold vedrørende mangelfuld opstaldning, fodring og 

vanding, som ikke blev vurderet som grove overtrædelser, 

og hvor der var behov for opfølgende kontrol. 

Indskærpelse

ni besætningsejere fik indskærpet reglerne om håndtering 

og opstaldning af syge dyr. Indskærpelser blev bl.a. givet i 

tilfælde, hvor:

– Mangelfuld håndtering og opstaldning af syge dyr blev 

vurderet til at udgøre en væsentlig ulempe for dyrene.

Besætningen ikke havde en klargjort sygesti, men hvor 

der dog var mulighed for hurtigt at indrette de lovmæs-

sigt foreskrevne faciliteter til syge dyr.

To besætningsejere fik sanktioner vedrørende andre over-

trædelser af lovgivningen.

HvorDAN er Der fulgT op på KAMpAgNeN? 

når myndighederne udsteder et påbud til en besætningsejer, 

bliver der efterfølgende fulgt op på, om der er rettet op på 

lovovertrædelsen, medmindre påbudet efterkommes straks 

under kontrolbesøget. 

foKuS på opSTAlDNINg Af KAlve og uNgKreATu-

rer I MINDre KvægbeSæTNINger

Langt de fleste kalve og ungkreaturer holdes i dag i enten 

 Ingen politi- påbud Indskærpelser Andre sager besætninger  
 anmærkning anmeldelser    i alt

Store besætninger 6  1  9  2  1  19

Mindre besætninger 13  1  9  7  1  31

 19 (38%) 2 (4%) 18 (36%) 9 (18%) 2 (4%) 50

Tabel 9 Oversigt over sanktioner ved kampagnen vedrørende håndtering af syge og tilskadekomne dyr i 50 tilfældigt 
udvalgte slagtesvinebesætninger.

HåNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr I SlAgTeSvI-
NebeSæTNINger Syge og tilskadekomne landbrugsdyr skal behand-
les omgående og om nødvendigt hurtigt tilses af en dyrlæge. Dyrene 
skal om nødvendigt desuden opstaldes i et passende rum med tør og 
bekvem strøelse. grisen på billedet var støttehalt på venstre forben, 
og dyret var anbragt i en sygesti uden blødt leje. Den ansvarlige for 
dyret fik dels et påbud om straks at tilkalde en dyrlæge til, eller alter-
nativt at aflive grisen, dels et påbud om straks at etablere blødt leje 
i sygestierne. Besætningsejeren valgte straks at aflive grisen. (Foto: 
Fødevarestyrelsen) 
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specialiserede slagtekalvebesætninger eller i større malke-

kvægsbesætninger, hvor et betydeligt antal kalve i samme 

alder opstaldes i forholdsvis nye staldbygninger. I mindre 

malkekvægsbesætninger er der typisk ikke foretaget investe-

ringer i nye stalde, og dyrene holdes i staldsystemer af ældre 

dato, som er etableret med baggrund i datidens anbefalinger 

vedrørende opstaldning og management. 

Den nuværende lovgivning indebærer, at kravene omkring 

opstaldning af kalve og kravene til dyrenes lejearealer er 

blevet højere. I de mindre besætninger vil der typisk ikke 

være en konstant mængde dyr i forskellige aldersgrupper, 

og der kan derfor være større risiko for overbelægning i 

perioder. Kalve er meget motiverede for social kontakt, og 

isolation er en belastning. Af hensyn til kalvenes sociale og 

adfærdsmæssige udvikling gælder der lovkrav om kalves 

mulighed for kontakt til andre kalve. 

Opstaldning i for små bokse giver ikke kalvene mulighed for 

at udvise naturlig adfærd og kan i alvorlige tilfælde hæmme 

deres bevægelsesfrihed samt hæmme optagelsen af foder 

og vand. De mindre malkekvægbesætninger er ikke omfat-

tet af kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning og egen-

kontrol vedrørende dyrevelfærdsregler og vil derfor kun i 

begrænset omfang have regelmæssige besøg af en dyrlæge.

Veterinærrejseholdet gennemførte i 2011 en kampagne i 50 

mindre malkekvægbesætninger fordelt over hele landet. For-

målet var at afdække, om kalve og ungkreaturer opstaldes 

i henhold til deres behov i mindre malkekvægbesætninger 

med særligt fokus på, om kalve og ungkreaturer har adgang 

til rent og tørt leje, om dyrene har det lovmæssige areal til 

rådighed, om kalve under 8 uger opstaldet i enkeltdyrsbokse 

kan se og røre andre kalve, samt at kalve ikke holdes opbun-

det i strid med lovgivningen. 

HvAD SIger loveN oM opSTAlDNINg Af KAlve og uNg-

KreATurer?

Bokse og rum, hvor dyr holdes, skal generelt indrettes på 

en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, og skal vedlige-

holdes, så de ikke påfører dyrene skade. 

Enkeltbokse til kalve må ikke være forsynet med massive 

vægge, men skal være forsynet med skillevægge med åb-

ninger, der giver kalvene mulighed for at se og røre andre 

kalve. Særligt for kalve over otte uger gælder, at dyrene ikke 

må ikke holdes i enkeltbokse, medmindre en dyrlæge har 

attesteret, at deres helbred eller adfærd kræver, at de hol-

des isoleret for at blive behandlet. Kalve må desuden ifølge 

lovgivningen ikke bindes. Flokvis opstaldede kalve kan dog 

bindes i perioder på højst en time på det tidspunkt, hvor de 

fodres med mælk eller mælkeerstatning.

gulvene i båse og arealer til kalve må hverken være glatte 

eller ujævne, så der er risiko for, at kalvene kommer til skade, 

og de skal være konstrueret således, at kalve, der står el-

ler ligger på dem, ikke kommer til skade eller udsættes for 

lidelse. De skal være tilpasset kalvenes størrelse og vægt og 

danne en hård, jævn og stabil overflade. Lejearealet skal 

være bekvemt, rent, tørt og blødt og må ikke kunne skade 

kalvene, og der skal i passende omfang udlægges strøelse til 

alle kalve på under to uger. Hver kalv skal ifølge lovgivningen 

kunne lægge sig, hvile, rejse sig og foretage hudpleje uden 

besvær. Der gælder desuden specifikke lovkrav til areal ved 

henholdsvis flokvis og enkeltvis opstaldede kalve. Arealkra-

vene er minimumskrav, som skal sikre, at kalvene har den 

fornødne plads. 

Flere af lovreglerne for opstaldning af kalve og ungkreatu-

rer er omfattet af EU's krydsoverensstemmelseskrav, og en 

overtrædelse kan derfor medføre træk i landbrugsstøtten.
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tioneret i otte tilfælde. Dyrene havde ikke adgang til et tørt 

og rent leje og havde enten været opstaldet på fugtigt og 

gødningsforurenet strøelse, på mangelfuldt strøet betonun-

derlag eller på fugtige og gødningsforurenede spalter. Dyre-

nes hårlag var i disse tilfælde fugtigt og gødningsforurenet 

og i varierende grad med lårkager og urinætsninger. Våde 

og gødningsforurenede lejer bevirker, at kalvenes hårlag 

bliver fugtigt, hvorved dets varmeisolerende egenskab for-

ringes. I nogle tilfælde var kalvene tilsmudsede i en sådan 

grad, at de havde fået eksemforandringer i huden med deraf 

følgende gener. 

Ingen af de kontrollerede besætninger havde en størrelse, 

der medførte, at de var omfattet af lovkravet om obliga-

torisk sundhedsrådgivningsaftale. Dog var der for syv af 

de kontrollerede besætninger tegnet en aftale om frivillig 

sundhedsrådgivning, og de var derfor omfattet af reglerne 

om egenkontrol med dyrevelfærd. Disse besætninger havde 

således fået auditeret deres egenkontrolprogram af deres 

besætningsdyrlæge. Ud af disse syv besætninger blev der 

fundet overtrædelser af reglerne vedrørende opstaldning af 

kalve/ungdyr hos de tre. 20 besætninger, svarende til 40%, 

blev kontrolleret uden anmærkninger.

HvAD vISTe KAMpAgNeN?

Veterinærrejseholdets kontrol omfattede kalve i alderen 0-6 

måneder og ungkreaturer i alderen fra 6 måneder til 1 år med 

fokus på opstaldning. De 50 kontrollerede besætninger var 

tilfældigt udtrukket fra gruppen af mindre malkekvægsbe-

sætninger med 10-50 malkekøer. I hver af disse besætninger 

blev alle opstaldede kalve og ungkreaturer under 1 år kon-

trolleret. Ud over kampagnens fokuspunkter konstaterede 

Veterinærrejseholdet tillige andre overtrædelser af reglerne 

for dyrevelfærd.

I 27 af de kontrollerede malkekvægbesætninger fandt Ve-

terinærrejseholdet overtrædelser af regler indenfor kam-

pagnens fokusområde. Manglende plads hos de opstaldede 

kalve var den hyppigste årsag til sanktioner (14 tilfælde). I 

otte tilfælde var enkeltboksene for små, og i de øvrige seks 

tilfælde var der for mange kalve i fællesboksene i forhold til 

arealet i boksene. Den næsthyppigste årsag til sanktioner 

(11 tilfælde) var tilsidesættelse af kravet om, at kalve over 8 

uger skal opstaldes i fællesbokse, således at deres sociale 

adfærd tilgodeses. I disse besætninger var kalve ældre end 

8 uger stadig opstaldet i enkeltbokse. 

Manglende rent og tørt leje hos kalve og ungdyr blev sank-

Tabel 10 Oversigt over sanktioner som følge af kampagnen om opstaldning af kalve og ungkreaturer i mindre kvæg-
besætninger.

 
 Politi- Påbud  ind-  Politi- Påbud ind- i alt
 anmeldelse  skærpelse  anmeldelse  skærpelse
 
i alt 1 11 15    3 30

Inden for fokusområdeSanktion uden for fokusområde
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HvorDAN SANKTIoNereDe føDevAreSTyrelSeNS veTe-

rINærrejSeHolD?

politianmeldelse 

I et enkelt tilfælde blev en besætningsejer politianmeldt. 

Ejeren havde holdt otte kalve (i alderen under 6 måneder) 

permanent opbundet og havde desuden en kalv (i alderen 

over 8 uger og under 6 måneder) opstaldet i en enkeltboks.

påbud

Påbud blev primært anvendt i de tilfælde, hvor det blev 

vurderet, at der var tale om uforsvarlig behandling af dyr, 

og hvor der var behov for en opfølgende kontrol. Påbudet 

havde her til formål at tilsikre, at der blev truffet foranstalt-

ninger, der tilgodeså, at dyrene blev opstaldet forsvarligt.

Indskærpelser

Indskærpelser blev givet ved følgende typer lovovertrædelser:

– Hvis der var tale om væsentlig ulempe, eksempelvis til-

fælde af flokvist opstaldede kalve, hvor arealkravet ikke 

har været opfyldt, men hvor kalvene dog har kunnet 

rejse, hvile og lægge sig uden besvær.

– Hvor kalve over 8 uger var opstaldet i enkeltbokse, men 

hvor dyrene kun har været lidt for gamle til enkeltvis op-

staldning, og hvor de i øvrigt har haft rigelig plads i boksen.

I flere af de angivne besætninger blev der fundet flere over-

trædelser. Besætningerne i Tabel 10 er anført med den al-

vorligste af de fundne overtrædelser.

I 54% af besætningerne blev der konstateret overtrædelser 

inden for kampagnens fokusområde, hvoraf:

– 1 besætningsejer blev politianmeldt for overtrædelse af 

reglerne vedrørende opbinding af kalve. Denne besæt-

ningsejer er tillige blevet politianmeldt for de andre over-

trædelser, som blev konstateret ved kontrollen.

opSTAlDNINg Af KAlve Opbundne kalve over 6 måneder. Forbudet 
mod opbinding af kalve har været gældende siden 1998. Besætnings-
jere med opbundne kalve skal politianmeldes, jf. Fødevarestyrelsens 
Instruks for velfærdskontrol i kvægbesætninger, 2011. Besætningseje-
ren blev politianmeldt. (Foto: Fødevarestyrelsen)

opSTAlDNINg Af KAlve Kalv over 8 uger i enkeltboks. Kalven var 
ikke opstaldet i fællesboks, og dens adfærd er kompromitteret, som 
følge af at den er blevet for stor til boksen. Besætningsejeren blev 
påbudt straks at flytte kalven til en fællesboks med andre kalve. (Foto: 
Fødevarestyrelsen)
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– 11 besætningsejere har modtaget påbud om at træffe 

foranstaltninger, der sikrer, at reglerne vedrørende op-

staldning af kalve og ungdyr bliver efterlevet, idet for-

holdet er vurderet som uforsvarlig behandling af dyr med 

behov for opfølgende kontrol.

– 15 besætningsejere har fået indskærpet reglerne, idet 

forholdet er vurderet til at have været til væsentlig ulempe 

for dyrene.

Ved kontrollen blev der inden for kampagnens fokusområde 

fundet i alt ca. 168 dyr, der ikke var opstaldet i henhold til 

loven. Ved kontrollen er der i alt kontrolleret ca. 1.260 dyr i 

fokusområdet. Det svarer til, at ca. 13% af de kontrollerede 

dyr ikke har været opstaldet korrekt.

Øvrige typer overtrædelser af omfattede ”manglende 

permanent adgang til vand for kalve”. Hvis kalvene havde 

manglende vandskåle eller helt tørre vandskåle ved kontrol-

besøget, og de drak villigt, når de blev tilbudt vand under 

kontrollen, blev besætningsejeren som udgangspunkt på-

budt at træffe foranstaltninger, der sikrer, at kalvene har 

permanent adgang til vand. Hvis kalvene ikke havde adgang 

til vand på kontroltidspunktet, men i øvrigt ikke virkede tør-

stige, når de fik tilbudt vand, blev reglerne indskærpet over 

for besætningsejeren.

foKuS på TrANSporTTID for uDSæTTerSøer TIl 

SlAgTNINg I uDlANDeT

Søer, som har indgået i produktionen af smågrise (udsæt-

tersøer), er særligt sårbare, og der stilles skærpede krav til 

transport af disse. Transporter af udsættersøer organiseres 

af en række eksportører, der for at overholde reglerne skal 

koordinere transportens forskellige elementer. I beregningen 

af transporttid for udsættersøer skal afstanden og trans-

porttiden fra første pålæsningssted til samlestedet indgå. 

Opholdstiden på samlestedet og transporttiden fra samle-

stedet til det endelige bestemmelsessted (oftest i Tyskland) 

indgår i beregningen. 

Veterinærrejseholdet påbegyndte i 2010 en tematisk kon-

trolkampagne med transporter af udsættersøer over fem 

større, danske samlesteder. Kampagnen afsluttedes i de-

cember 2011. 

TrANSporT Af uDSæTTerSøer De såkaldte udsættersøer er 
særligt sårbare og generelt i dårligere kondition en andre grise, og 
der stilles derfor skærpede lovkrav til transport af disse (Foto: Føde-
varestyrelsen).



77KAMpAgNer I 2011 – Dyrevelfærd i Danmark 2011

Formålet var at kontrollere efterlevelsen af ændrede trans-

portregler, som fastlægger, at udsættersøer er uegnede til 

transporter af en varighed over otte timer. Kontrolkampag-

nen blev gennemført i tæt samarbejde med Rigspolitiets 

Tungvognssektion, og kontrollerne blev udført som led i 

politiets vejkontroller med dyretransporter.

HvAD SIger loveN oM uDSæTTerSøer?

Den 1. januar 2010 blev bekendtgørelse om beskyttelse af 

dyr under transport ændret ved indførsel af et nationalt krav, 

således at udsættersøer ikke længere anses for egnede til 

transporter med en varighed af over 8 timer. Udsættersøer 

transporteres typisk fra afsenderbesætningen til slagtning i 

Tyskland via et dansk samlested. Der gælder følgende:

– Transporttiden for søerne beregnes fra afgangstidspunk-

tet i besætningen, hvis afstanden fra besætningen og til 

samlestedet er over 100 km.

– Hvis afstanden fra besætningen og til samlestedet er un-

der 100 km beregnes transporttiden først fra afgang fra 

samlestedet.

– Den tid søerne opholder sig på samlestedet, skal kun 

medregnes i den samlede transporttid, for den del der 

overskrider 2 timer.

– En so der transporteres fra besætningen og som har over 

100 km til nærmeste samlested, må derfor maksimalt 

transporteres i sammenlagt 10 timer – 8 timer egentlig 

kørsel regnet fra afgang i besætningen til aflæsning på 

slagteriet i Tyskland plus op til 2 timers ophold på samle-

stedet.

Tabel 11 Oversigt over sanktioner ved kampagnen om transporttid for udsættersøer til slagtning i udlandet

 
  Politianmeldelse Påbud indskærpelse 

manglende eller mangelfulde oplysninger om 
transporternes varighed, afgangssted m.m. jf. artikel 4 i 
eU’s transportforordnings   2   49

transport af udsætter søer i mere end 8 timer  
jf. § 7 i transport bekendtgørelsen  1  5 77

afgivelse af urigtige oplysninger til myndighederne om  
transportens afgangssted og varighed jf. § 163 i Staffeloven  2   64

Uforsvarlig behandling af dyr under transport, 
 jf. § 1 i Dyreværnsloven  1   28

Sanktionregel Antal søer
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HvAD vISTe KAMpAgNeN?

Der blev kontrolleret 43 transporter med i alt 529 udsætter-

søer. Der blev konstateret overtrædelser på 10 transporter 

omfattende i alt 152 udsætter søer. Der fandtes i nogle 

tilfælde mere end én type overtrædelse per kontrolleret 

transport. 

Overtrædelserne omfattede:

– Urigtige oplysninger til samlestedet om den samlede ind-

transports længde

 Opholdstid på samlestedet, der oversteg 2 timer, blev 

ikke medregnet i transporttiden 

–  Urigtig oplysning om pålæsningstidspunkt i oprindelses-

besætningen

 Urigtig oplysning med dyrenes oprindelse)

– Manglende eller mangelfuldt udfyldt transportdokument, 

jf. artikel 4 i EU’s transportforordning.4

I alt blev 4 forskellige transportører politianmeldt og 1 af 

disse har endvidere fået en indskærpelse for overtrædelser 

af reglerne vedrørende transport af dyr.

Det er eksportørens og organisatorens ansvar at koordinere 

transporten af udsættersøer således, at den samlede tilladte 

transporttid ikke overskrider 8 timer. Denne koordinering 

har svigtet i 10 ud af 43 kontrollerede transporter af udsæt-

tersøer eller for 152 ud af 529 transporterede udsættersøer. 

4 Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr 
under transport og derved forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 
64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97.
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Den procentvise fordeling i 2011 af kontrollerede kvæg-, 

svine-, slagtekyllinge5- og pelsdyrbesætninger6 uden an-

mærkninger, og besætninger som fik én eller flere sanktio-

ner – enten indskærpelse, påbud eller politianmeldelse – for 

at overtræde en eller flere regler, er vist i cirkeldiagram-

merne herunder. Opgørelserne giver et overordnet indblik i, 

fAKTA – I Hvor MANge beSæTNINger blev loveN IKKe overHolDT I 2011? 
når myndighederne aflægger et velfærdskontrolbesøg i en besætning, resulterer besøget enten i, 
at der ingen anmærkninger gives, fordi landmanden overholder alle regler, eller det resulterer i en 
indskærpelse, et påbud eller en politianmeldelse.

hvor mange landmænd der overholdt loven i 2011, og hvor 

mange der ikke overholdt loven. 

pelSDyrbeSæTNINger 2011 SlAgTeKyllINgebeSæTNINger 2011

Besætninger uden indskær-
pelser, påbud og/eller politian-
meldelser

 71%
Besætninger uden indskær-
pelser, påbud og/eller politian-
meldelser

 70%

Besætninger med indskærpel-
ser, påbud og/eller politian-
meldelser

 29%
Besætninger med indskærpel-
ser, påbud og/eller politian-
meldelser

 30%

KvægbeSæTNINger 2011 SvINebeSæTNINger 2011

Besætninger uden indskær-
pelser, påbud og/eller politian-
meldelser

 76%

Besætninger med indskærpel-
ser, påbud og/eller politian-
meldelser

 24%

Besætninger uden indskær-
pelser, påbud og/eller politian-
meldelser

 49%

Besætninger med indskærpel-
ser, påbud og/eller politian-
meldelser

 51%

5  I 2011 blev 50 slagtekyllingebesætninger kontrolleret
6  I 2011 blev 50% af alle pelsdyrbesætninger kontrolleret
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fAKTA – DeN DANSKe DyrebeSTAND 2011: ANTAl Dyr, beSæTNINger og SlAgTeDe Dyr

Tabel 12 Antal dyr og antal besætninger * i Danmark i 2011 opdelt på dyreart (Kilde: cHR, Fødevarestyrelsen, juni 2011)

Dyreart  Antal dyr Antal besætninger

Kvæg  1.624.011 19.152

Svin  13.342.367 8.748

Fjerkræ  26.331.214 1.255

Pelsdyr  11.780.303** 1.640

Får   156.817 7.492

geder  23.565 3.402

Heste***   60.000 8.000

Hjortedyr  16.250 594

*  Baseret på antal cHR-numre
**  Antal pr. 1. marts 2011
***  Tallene er anslået af Videncenter for Landbrug, Heste og Danmarks Statistik

Tabel 13 Antal slagtede dyr opdelt på dyreart i 2011 (Kilde: Landbrug & Fødevarer)

Dyreart  Antal dyr

Kvæg  513.138*

Svin  20.925.925

Slagtekyllinger  106.074.000

Andet slagtefjerkræ (gæs, ænder, kalkuner)  248

*  Eksklusive hjemmeslagtninger
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fAKTA – KoNTrol Af TræDepuDeSvIDNINger HoS SlAgTeKyllINger
Siden 1. januar 2002 er danske slagtekyllinger blevet kontrolleret for forekomsten af såkaldte træ-
depudesvidninger. omfanget af trædepudesvidninger bruges af myndighederne som en indikator 
for, om der er velfærdsmæssige problemer i en slagtekyllingebesætning.

Hvorfor KoNTrollereS TræDepuDeSvIDNINger?

Baggrunden for, at der blev indført et krav om kontrol af 

ætsninger på kyllingernes fødder, var, at der fra især Sverige 

var erfaring for, at graden af ætsninger på kyllingernes fød-

der afspejler velfærdsmæssige problemer i besætningen. 

når slagtekyllinger får trædepudesvidninger, skyldes det, at 

strøelsen er fugtig og ammoniakholdig, og det kan skyldes 

en række forhold af betydning for kyllingernes velfærd, som 

f.eks. klimastyring (ventilation og temperatur), sygdom, fo-

der, belægningsgrad og management.

lovMæSSIg bAggruND for KoNTrolleN Af Træ-

DepuDeSvIDNINger

I 2001 udstedte Justitsministeriet Lov om hold af slagtekyl-

linger7 og en tilhørende bekendtgørelse8, hvor der blev fast-

sat en række velfærdsbestemmelser for besætninger med 

slagtekyllinger. I 2010 blev både loven og bekendtgørelsen 

ændret på baggrund af EU-bestemmelser på området. Be-

stemmelserne fastsætter en række bestemmelser for hold af 

slagtekyllinger, herunder krav om belægningsgrad, lyspro-

grammer og forskellige driftsrutiner, samt krav om kontrol 

med slagtekyllingebesætninger.

I bekendtgørelsen er der fastsat krav om, at besætninger 

skal underkastes to former for kontrol:

– Dels skal 5%, dog mindst 50, af produktionsstederne 

med slagtekyllinger underkastes stikprøvemæssig kontrol 

for overholdelse af kravene til slagtekyllingebesætninger. 

Læs mere om resultaterne af 5%-kontrollen i slagtekyl-

lingebesætninger i Tabel 20. 

– Dels skal alle slagtekyllinger, der indleveres til slagtning 

i Danmark, underkastes kontrol for forekomsten af så-

kaldte trædepudesvidninger (dvs. ætsninger på fødderne) 

for at vurdere, om der er velfærdsproblemer i besætnin-

gen. Se resultater i Tabel 21.

HvorDAN uDføreS KoNTrolleN?

Kontrollen af trædepudesvidninger udføres på den måde, 

at der fra hvert hold slagtekyllinger, som sendes til slagtning 

på et dansk slagteri, udtages 1 fod fra 100 af de indleverede 

kyllinger, som kontrolleres af slagteriernes kontrolpersonale. 

Fødderne får tildelt et antal point, som afhænger af alvoren 

af svidninger. Ingen svidninger betyder 0 point, mindre al-

vorlige svidninger betyder 0,5 point, og alvorlige svidninger 

betyder 2 point.
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HvorNår får KoNTrolleN KoNSeKveNSer, og 

HvAD SKer Der?

Hvis et hold slagtekyllinger får tildelt i alt 40 point eller 

mindre, giver det ikke anledning til sanktioner. Hvis holdet 

tildeles fra 41 til 80 point skal embedsdyrlægen henstille til 

slagtekyllingeproducenten om at rette op på de utilstrække-

lige forhold. Hvis der ikke rettes op efter en henstilling, eller 

hvis et hold får et samlet pointtal på 81 eller derover, 

underretter slagteriets embedsdyrlæge Fødevarestyrelsens 

veterinærafdeling om, at der skal følges op over for besæt-

ningen. 

når en dyrlæge i veterinærafdelingen får oplysning om, at 

der skal følges op, kan han påbyde, at der rettes op på et 

forhold, eller at der skal udarbejdes en handlingsplan for, 

hvordan der skal rettes op. Under nogle omstændigheder 

kan veterinærafdelingen påbyde, at besætningsgraden skal 

nedsættes, dog normalt ikke til under 25 kg. pr. m2.

HvAD vISTe KoNTrolleN I 2011?

I 2011 fik 41 besætninger et påbud i forbindelse med den 

opfølgende kontrol som følge af for mange trædepudesvid-

ninger (se Tabel 21) om trædepudekontrol af slagtekyllinger). 

Derudover fik 3 besætninger indskærpelser, fordi den gen-

nemsnitlige maksimale belægningsgrad var overskredet, 

mens 15 besætninger fik påbudt, at strøelsen skulle for-

bedres, så den er løs og tør i overfladen. nogle besætninger 

har fået mere end én sanktion, f.eks. både en indskærpelse 

og et påbud. Derudover har nogle besætninger fået en 

indskærpelse, et påbud eller en politianmeldelse, som hver 

omfattede mere end én overtrædelse.

Påbuddene, der blev givet ved overtrædelser, betød f.eks. 

at besætningsejerne skulle:

– Rette op på utilstrækkelige forhold for at nedsætte fore-

komsten af trædepudesvidninger og/eller

– Udarbejde redegørelse for nedsættelse af trædepude-

score og/eller

– nedsætte belægningsgraden og/eller

– Forbedre strøelsen, så den var tør og løs i overfladen, og/

eller 

– Redegøre for tiltag til at sikre, at temperaturen i husene 

ikke er væsentlig højere end udendørstemperaturen

7  Lov nr. 336 af 16. maj 2001 om hold af slagtekyllinger (med senere ændrin-
ger), nu erstattet af lovbekendtgørelse nr. 687 af 22. juni 2011 (bekendtgø-
relse af lov om hold af slagtekyllinger). 

8  Bekendtgørelse nr. 1069 af 17. december 2001 om hold af slagtekyllinger og 
rugeægsproduktion, nu ophævet og erstattet af bekendtgørelse nr. 757 af 
23. juni 2010 af samme navn.
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læSeguIDe TIl TAbeller 
På de følgende sider præsenteres resultaterne af fødevarestyrelsens 5%-velfærdskontrol i besæt-
ninger med mindst 10 landbrugsdyr, kontrollen med transport af dyr til slagteri og over samleste-
der, kontrollen på slagteri og slagtehuse, kontrollen i forbindelse med eksporter samt resultater fra 
politiets vejkontrol. 

I dyreartstabellerne for velfærdskontrol i besætninger er 

overtrædelserne opdelt i seks emner:

– Personale, management og tilsyn

– Staldindretning og pladsforhold

– Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø

– Foder og vand

– Operative indgreb

– Optegnelser og lignende

Inden for hvert emne er overtrædelser opdelt i kategorier. 

For eksempel omfatter kategorien "Syge/tilskadekomne dyr 

får ikke fornøden pleje/behandling" følgende overtrædelser: 

”Mangler fornøden pleje/behandling”, ”Isoleres ikke” og 

”Tilses ikke af en dyrlæge/aflives ikke”.

Der kan godt forekomme mere end én type overtrædelse 

inden for en kategori i en besætning. Men den pågældende 

besætning tæller kun med én gang i opgørelsen over, hvor 

mange landmænd der ikke overholdt lovkravene i katego-

rien. Hvis en landmand f.eks. både har overtrådt kravet om 

isolering af syge og tilskadekomne dyr og kravet om, at 

syge og tilskadekomne dyr skal tilses af en dyrlæge eller 

aflives, vil det altså kun tælle med én gang i opgørelsen 

for kategorien "Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden 

pleje/behandling".

Du kan læse mere om gruppering af overtrædelser i forbin-

delse med opgørelse af resultaterne fra velfærdskontrollen 

på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk.

Kontrolresultaterne for transport af kvæg, svin og fjerkræ er 

opgjort som det antal indskærpelser, påbud og politianmel-

delser, der er givet for en række overtrædelser. Overtrædel-

serne handler f.eks. om, at dyrene ikke var transportegnede, 

at de ikke havde plads nok i transportvognen, eller at der 

ikke var nok strøelse i transportvognen.

For de overtrædelser, der har med sygdom og tilskadekomst 

at gøre, men ikke f.eks. med arealkrav, papirarbejde osv., er 

resultaterne desuden opgjort som antallet af berørte dyr. 

For nogle overtrædelser er der tale om et mindste antal dyr 

(angivet i tabellerne som ”≥ x antal dyr”). Det skyldes, at 

der i nogle tilfælde i beskrivelsen af en overtrædelse ikke er 

angivet præcist, hvor mange dyr der var omfattet af over-
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trædelsen. I stedet står der f.eks. ”25-30 dyr” eller ”ca. 25 

dyr”. I sådanne tilfælde er der regnet med det laveste af de 

to tal eller, hvor der er angivet et omtrentligt tal, med det 

angivne cirkatal.

For velfærdskontrollen på slagterier er resultaterne opgjort 

som antallet af indskærpelser og politianmeldelser, der er 

givet for overtrædelser af kravene til indretning af slagteri-

erne, opstaldning af dyrene, personalet samt bedøvelses- og 

aflivningsudstyret. 
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VELFæRDSKOnTROL 
I BESæTnIngER

Kvæg

8A
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Tabel 14. Kvæg 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i kvægbesætninger  
kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen i 2011

KAlve

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 2 0 0

Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt  

– huses og passes ikke i overensstemmelse med deres behov 0 0 1

Boltpistolen skal være funktionsdygtig 2 0 0

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 2 1 0

Staldindretning og pladsforhold   

Kalve > 8 uger holdes i enkeltboks 10 8 0

Arealkrav for opstaldning af kalve er ikke opfyldt 8 2 2

Kalve i enkeltbokse kan ikke se og røre andre kalve 22 21 1

Kalve holdes bundet 0 1 3

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Stalde, inventar og redskaber holdes ikke tilstrækkelig rent og hygiejnisk 2 0 1

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige, 

kan have skarpe kanter/spidse fremspring 3 1 1

Der er passende naturlig eller kunstig belysning for dyr, der holdes indendørs 1 0 1

Lejearealet er ikke bekvemt, rent og tørt 5 0 0

foder og vand   

Dyrene har ikke fri adgang til frisk vand 21 5 2

nyfødte kalve tildeles ikke råmælk inden for de første 6 levetimer 1 0 0  

optegnelser o.lign.   

Optegnelser over medicinsk behandling og  

antal døde dyr føres eller opbevares ikke 4 0 1

Egenkontrolprogram forefindes ikke 1 0 0
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fortsat... Tabel 14. Kvæg 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i kvæg- 
besætninger kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen i 2011

KreATurer 

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 7 5 5

Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt  

– huses og passes ikke i overensstemmelse med deres behov 2 2 2

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 14 19 7

Fritgående dyr på græs tilses ikke jævnligt 1 0 0

Dyrene tilses ikke dagligt 0 0 1

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge 5 5 1

Boltpistolen skal være funktionsdygtig/proceduren omkring  

aflivning er ikke korrekt 5 0 0

Staldindretning og pladsforhold   

Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed 1 4 1

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Stalde, inventar og redskaber holdes ikke tilstrækkelig rent og hygiejnisk 2 3 1

gødning skal fjernes så ofte som nødvendigt for at sikre  

skridsikre gulve og god klovsundhed 1 0 0

Stalde, båse, bokse, inventar og redskaber til kreaturer,  

skal regelmæssigt rengøres og desinficeres 0 1 0

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige, kan have  

skarpe kanter/spidse fremspring 6 1 0

Udformning af udstyr til fodring og vanding giver risiko  

for forurening af foder og vand 1 0 0

Der er passende naturlig eller kunstig belysning for dyr, der holdes indendørs 1 1 0

Udegående dyr kan ikke finde ly og læ 0 3 0

Der findes ikke en behandlingsfacilitet, der gør det  

muligt at løfte bagben på kreaturer (malkekvæg) 1 0 0

Lejearealet er ikke bekvemt, rent og passende drænet 1 0 0
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fortsat... Tabel 14. Kvæg 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i kvæg- 
besætninger kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen i 2011

KreATurer 

  Antal Antal Antal
foder og vand indskærpelser påbud politianmeldelser

Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov 1 0 3

operative indgreb   

Proceduren omkring afhorning følges ikke 1 0 0

optegnelser o.lign.   

Optegnelser over medicinsk behandling  

og antal døde dyr føres eller opbevares ikke 13 0 1

Egenkontrolprogram forefindes ikke 1 0 0
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VELFæRDSKOnTROL 
I BESæTnIngER

SvIN

8b



91velfærDSKoNTrol I beSæTNINger – Dyrevelfærd i Danmark 2011

Tabel 15. Svin 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i svinebesætninger kontrolleret 
i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen i 2011

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 13 7 14

Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt  

– huses og passes ikke i overensstemmelse med deres behov 6 5 13

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 34 21 29

Der er søer med skuldersår 3 1 3

Proceduren omkring aflivning er ikke korrekt 10 10 2

Dyrene tilses ikke dagligt 0 1 3

Dyreholdet tilses ikke årligt af en dyrlæge 2 1 1

Dyrene passes ikke af tilstrækkeligt/kvalificeret personale 0 0 1

Drægtige søer/gylte indsættes ikke rettidigt i drægtighedsstalden 1 1 0

Der foretages ikke foranstaltninger til hindring af slagsmål 1 4 3

Hytterne er ikke isolerede eller på anden måde indrettet  

så svinenes temperaturkrav tilgodeses under alle vejrforhold 0 0 1

Der er ingen fast eller mobil belysning, så dyrene til enhver tid kan tilses nøje 0 0 1

Staldindretning og pladsforhold   

Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed 0 1 0

Alle svin kan ikke lægge sig, hvile og rejse sig uden besvær 2 1 0

Pattegrise kan ikke hvile samtidig på et fast gulv 2 0 1

Arealkrav til fravænnings-, avls- og slagtesvin er ikke opfyldt 0 2 4

Krav til indretning af slagtsvinestald er ikke opfyldt 2 3 3

Krav til indretning af farestier er ikke opfyldt 1 1 0

Arealkrav til ornestier er ikke opfyldt 3 0 3

Krav til indretning af ornestier er ikke opfyldt 0 0 1

Arealkrav til sygestier er ikke opfyldt 1 0 2

Svin holdes ikke i stabile flokke 0 1 0
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fortsat... Tabel 15. Svin 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i svinebesætninger 
kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen i 2011

  Antal Antal Antal
bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø indskærpelser påbud politianmeldelser

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige  

– have skarpe kanter/spidse fremspring 1 1 1

Udformning af udstyr til fodring og vanding giver risiko for  

forurening af foder og vand 2 1 0

Lejearealet er ikke bekvemt, rent og tørt 0 0 1

gulvene danner ikke et jævnt og stabilt underlag 1 0 0

Det mekaniske udstyr (ventilation, alarm m.v.) opfylder ikke kravene 3 4 1

Belysningen i stalden opfylder ikke dyrenes adfærdsmæssige og fysiologiske behov 4 2 7

Der mangler sygestier  16 10 15

Krav til indretning af sygestier er ikke opfyldt 41 10 8

Der er ikke etableret overbrusningsanlæg eller tilsvarende 2 1 1

Dyrene har ikke permanent og tilstrækkelig adgang til rodemateriale 59 17 17

Der mangler strøelse på fast/drænet gulv i individuelle/aflastningsstier  

til drægtige søer og gylte 0 1 3

Der er ikke et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv og  

med strøelse til drægtige søer og gylte i aflastningsstier eller løsdrift 1 0 1

Konstant eller pludselig støj undgås ikke 1 0 0

Der er ikke strøelse i passende omfang 0 1 0

Pattegrise mangler en varmekilde 0 0 1 
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fortsat... Tabel 15. Svin 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i svinebesætninger 
kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen i 2011

  Antal Antal Antal
foder og vand indskærpelser påbud politianmeldelser

Alle svin, der ikke fodres efter ædelyst eller individuelt,  

har ikke adgang til foder samtidig 1 0 0

Svin over 2 uger har ikke permanent adgang til vand 2 2 1

Drægtige søer/gylte får ikke halm eller fyldende foder 1 0 0

Dyrene fodres ikke ved et system der sikrer, at alle dyr får tilstrækkeligt foder  1 0 1

operative indgreb   

Proceduren for halekupering af grise følges ikke 5 1 2

Proceduren for kastration af grise følges ikke 1 0 1

optegnelser o.lign.   

Optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres  

eller opbevares ikke 52 0 12

Egenkontrolprogram forefindes ikke 2 0 0
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Tabel 16. får 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i fårebesætninger kontrolleret i 
forbindelse med 5%-velfærdskontrollen i 2011

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 1 0 0

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge 13 1 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Udegående dyr kan ikke finde ly og læ 1 2 0

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige  

– have skarpe kanter/spidse fremspring 2 0 0

operative indgreb   

Halestumpen efter halekupering af lam kan ikke dække anus og vulva 1 0 0

Der er ikke lagt lokalbedøvelse på lammene inden producenten kastrerer 1 0 0

optegnelser o.lign.   

Optegnelser over medicinsk behandling og  

antal døde dyr føres eller opbevares ikke 15 0 1
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Tabel 17. geder 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i gedebesætninger  
kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen i 2011

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 0 1 0

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 0 1 0

Proceduren omkring aflivning er ikke korrekt 2 0 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø  

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige,  

kan have skarpe kanter/spidse fremspring 4 0 0

Der skal være en passende naturlig eller kunstig belysning  

i dagtimerne for dyr, der holdes indendørs 1 0 0

Udformning af udstyr til fodring og vanding giver risiko for  

forurening af foder og vand og rivalisering 1 0 0

foder og vand

Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov 0 1 0

operative indgreb  

Bestemmelsen om, at kastration kun må foretages af producenten  

ved anvendelse af klemning og elastrator i kombination, er overtrådt 1 0 0

Der er ikke lagt lokalbedøvelse på kid før producenten kastrerer 1 0 0

optegnelser o.lign.

Optegnelser over medicinsk behandling og  

antal døde dyr føres eller opbevares ikke 6 2 0
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Tabel 18. Heste 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger med heste 
kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen i 2011

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 0 0 1

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 0 1 1

Det erhvervsmæssige hestehold tilses ikke årligt af en dyrlæge 0 1 1

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge 1 0 0

Beskæring af hove sker ikke efter behov 5 0 2

Heste kommer ikke på fold eller motioneres ikke 2 timer 5 gange om ugen 2 2 1

Staldindretning og pladsforhold   

Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed 2 0 1

Bindsler, tøjr og lign. er ikke indrettet så dyrenes behov tilgodeses 1 0 0

Lyskilder må ikke placeres, så de medfører ulempe eller skade på hestene 1 0 0

Heste er opstaldet i spiltov 0 3 0

Arealkrav til folde er ikke opfyldt 1 0 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Rum og udstyr til opstaldning af heste skal være konstrueret, installeret  

og vedligeholdt så hestene beskyttes mod tilskadekomst 15 1 0

Materialer, der bruges til stalde, bokse og inventar, må ikke være skadelige  

for dyrene, og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt 0 1 0

Heste, der går ude mere end 12 timer i døgnet om vinteren, har ikke et  

kraftigt og tæt hårlag, er ikke ved godt huld og har ikke adgang til tørt leje 3 1 0

Udegående dyr kan ikke finde ly og læ 1 0 0

Der er ikke nok naturligt lys til at opfylde hestenes adfærdsmæssige og fysiologiske behov 1 0 0

Der findes ikke en lyskilde ud over det naturlige lys, så hestene kan besigtiges nøje 1 0 1

Der er ikke passende naturlig eller kunstig belysning i dagtimerne for dyr, der holdes indendørs 0 1 0

foder og vand   

Hestene har ikke fri adgang til rent drikkevand 4 0 0

Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov 2 2 2

Hestenes foderration indeholder ikke tilstrækkeligt strukturfoder 0 0 1

optegnelser o.lign.   

Optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres eller opbevares ikke 67 0 4
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Tabel 19. pelsdyr 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i pelsdyrsbesætninger  
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2011*  **

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 4 1 4

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 32 9 8

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge 2 1 0

Dyrene passes ikke af tilstrækkeligt kvalificeret personale 0 1 0

Dyrene tilses ikke tilstrækkeligt 6 2 2

Proceduren omkring aflivning er ikke korrekt 1 1 0

Der træffes ikke passende foranstaltninger ved tydelige  

sundhed-/adfærdsmæssige forandringer 0 0 1

Avlstæver indhuses ikke i hvert andet bur fra medio april til fravænning 8 1 0

Burene er ikke i forsvarlig stand / er ikke konstrueret korrekt 10 3 1

Ved indsætning af mere end 2 ungdyr føres ikke ekstra tilsyn 4 3 1

Der skal være plads til rådighed til om nødvendigt at isolere dyrene 1 0 0

Voksne dyr må ikke sættes sammen (bortset fra avlsdyr i par) 0 1 0

Der føres ikke ekstra opsyn med dyr der er sat sammen i avlsøjemed i par 1 0 0

Staldindretning og pladsforhold   

Rum eller arealer er ikke indrettet på en sådan måde at dyrenes behov tilgodeses 1 0 1

Alle dyr kan ikke benytte redekassen samtidig 16 1 2

Dyrene har ikke adgang til en varmeisolerende redekasse 3 2 2

Arealkrav for opstaldning af mink er ikke opfyldt 19 29 3

Arealkrav til rævebur er ikke opfyldt 2 0 0

Arealkrav til chinchillaer er ikke opfyldt 1 1 0

* I 2011 blev 50% af pelsdyrfarme kontrolleret.
** Ifølge pelsdyrbekendtgørelsen var der visse bestemmelser om arealkrav og indhusning, som var omfattet af en overgangsordning, som udløb den 31. december 

2010. For nogle pelsdyrproducenter forudsatte opfyldelse af bestemmelserne en miljøgodkendelse. I en række tilfælde viste det sig, at ansøgningen om miljø-
godkendelse ikke var færdigbehandlet ved udløbet af 2010, selvom ansøgningen var indgivet i god tid. I sådanne tilfælde, hvor miljøsagen var i proces, men hvor 
velfærdsudvidelserne ikke kunne foretages før miljøgodkendelsen forelå, blev der i forbindelse med velfærdskontrollen givet en indskærpelse. Indskærpelser af 
denne karakter er ikke medregnet i statistikken.
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Fortsat... Tabel 19. pelsdyr 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i pelsdyrs- 
besætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2011

  Antal Antal Antal
bygninger, materiale, rengøring og nærmiljø  indskærpelser påbud politianmeldelser

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige (kan fx have skarpe  

kanter/spidse fremspring) 13 0 0

Burene og de områder dyrene kommer i kontakt med rengøres ikke tilstrækkeligt 16 0 0

Redekassen forsynes ikke regelmæssigt med rigelige mængder halm 12 2 1

Der er ikke permanent adgang til halm og hylde eller rør 72 31 6

Belysningen opfylder ikke dyrenes adfærdsmæssige eller fysiologiske behov 14 0 0

Staldklimaet vurderes skadeligt for dyrene 0 1 0

Bure og volierer til ræve er ikke fremstillet af et materiale eller af en  

konstruktion, så dyrene hindres i at undslippe 1 0 0

foder og vand   

Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov 5 0 5

Alle dyr har ikke adgang til vand 2 1 0

Dyrene indgives vand eller foder på en måde, der påføre dyret lidelse eller skade 1 1 0

optegnelser o.lign.   

Optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres  

eller opbevares ikke 13 1 3
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Tabel 20. Slagtekyllinger 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i slagtekyllinge-
besætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2011*

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 1 0 0

Manglende udarbejdelse af redegørelse for nedsættelse af trædepudescore  0 3 0

Syge, tilskadekomne eller misdannede kyllinger aflives ikke straks 1 0 0

Staldindretning og pladsforhold   

Mindstekrav for beregnet belægningsgrad er ikke opfyldt/for høj belægning  2 0 0

Den gennemsnitlige maksimale belægningsgrad overskrides 1 1 3

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Det krævede lysprogram overholdes ikke i løbet af opdrætsperioden 8 0 0

Strøelse skal forbedres så den er løs og tør i overfladen 1 0 0

Staldklimet vurderes at være skadelige for dyrene 0 1 0

optegnelser o.lign.   

Optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres  

eller opbevares ikke 1 0 0

* Der kontrolleres 50 besætninger per år.
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Tabel 21. Trædepudesvidninger – slagtekyllinger 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politi- 
anmeldelser i slagtekyllingebesætninger kontrolleret på grund af konstaterede overtrædelser med trædepudesvidninger 
på slagteriet

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Udarbejde redegørelse for nedsættelse af trædepudescore 0 24 0

Rette op på utilstrækkelige forhold vedr. trædepudesundhed 0 17 0

Staldindretning og pladsforhold   

Den gennemsnitlige maksimale belægningsgrad overskrides 3 0 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Strøelse skal forbedres så den er løs og tør i overfladen 0 15 0

Tabel 22. æglæggende høner i bure 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser 
i besætninger med æglæggende høner i bure kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2011*

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge 1 0 0

Døde høner fjernes ikke hver dag 2 0 0

Staldindretning og pladsforhold   

Der er for mange høner pr. bur 2 0 0

Bundarealet opfylder ikke kravene 0 1 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Buranlægget renholdes ikke 1 1 0

Hønerne har ikke tilstrækkelig adgang til strøelse 4 1 0

Burene er ikke forsynet med passende kloslidningsanordninger 1 0 0

Det mekaniske udstyr kontrolleres ikke dagligt 0 1 0

optegnelser o.lign.   

Optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres eller opbevares ikke 0 1 0

* I 2011 blev 100% af besætninger med æglæggende høner kontrolleret.
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Tabel 23. æglæggende høner i alternative systemer 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og  
politianmeldelser i besætninger med æglæggende høner i alternative systemer kontrolleret i forbindelse med 
velfærdskontrollen i 2011*

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge 2 12 0  

Staldindretning og pladsforhold  

Der er problemer med udgangsåbningernes kapacitet eller placering 2 1 0  

Hønerne har ikke fri adgang til nyttearealet 1 0 0  

Der er mindre end 4m2 pr. høne i udendørsarealerne 0 1 0  

Hønerne har ikke til stadighed adgang til et udendørs areal i dagtimerne 0 1 0  

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø     

Udformning af udstyr til fodring og vanding giver risiko for forurening  

af foder og vand 2 1 0  

Krav til siddepindes længde eller placering er ikke opfyldt 2 1 1  

Alarmsystemet testes ikke regelmæssigt 1 0 0  

Anlægget er ikke renholdt 1 0 0

foder og vand

Der er ikke nok fodertrugplads 2 1 0  

Der er ikke nok drikketrugplads 3 2 0  

optegnelser o.lign.

Optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres eller  

opbevares ikke 10 0 0

* Der kontrolleres 50 besætninger per år.



108

Tabel 24. gæs, ænder og kalkuner 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser  
i besætninger med gæs, ænder eller kalkuner kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen i 2011

  Antal Antal Antal
bygninger, materiale, rengøring og nærmiljø indskærpelser påbud politianmeldelser

naturlig eller kunstig belysning i dagtimerne, for dyr  

der holdes indendørs, er ikke tilstrækkelig 1 0 0

Tabel 25. fjervildt 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger med  
fjervildt kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen og kontrol af opdrætsbestemmelserne i 2011

  Antal Antal Antal
Staldindretning og pladsforhold indskærpelser påbud politianmeldelser

Der må ikke opdrættes fasankyllinger i flokke på mere end 350 fugle 1 0 0

Arealkravet til grundareal i volierer er ikke opfyldt 3 0 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Siddepinde er ikke anbragt i mindst 50 cm højde 1 0 0

optegnelser o.lign.   

Optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres  

eller opbevares ikke 3 0 0

Dyrevelfærd i Danmark 2011 – velfærDSKoNTrol I beSæTNINger
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Tabel 26. Strudsefugle 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger  
med strudsefugle kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen og kontrol af opdrætsbestemmelserne i 2011

  Antal Antal Antal
Staldindretning og pladsforhold indskærpelser påbud politianmeldelser

Arealkravet til strudsefugle er ikke opfyldt 1 0 0

Strudsefugle er ikke indhuset om natten i perioden 1/12 til 1/3,  

og i tilfælde af vådt vejr i november og marts  3 0 0

Der holdes dyr af andre arter i indhegninger med kønsmodne strudsefugle 3 1 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Kravene til hegnet er ikke opfyldt 1 0 0

velfærDSKoNTrol I beSæTNINger – Dyrevelfærd i Danmark 2011
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Tabel 27. Hjortedyr 2011. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger med 
hjortedyr kontrolleret i forbindelse med 5%-velfærdskontrollen og kontrol af opdrætsbestemmelserne i 2011

  Antal Antal Antal
personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Personalet har ikke deltaget i lovpligtigt kursus 1 0 0

Mærkning af hjortedyr foretages ikke korrekt 3 0 0

Staldindretning og pladsforhold   

Arealkravet til hjortedyr er ikke opfyldt 0 1 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Hegnet er ikke tilstrækkeligt vedligeholdt 1 1 0

optegnelser o.lign.   

Optegnelser over antal døde dyr føres eller opbevares ikke 1 0 0

Anmeldelse af registrering foretages ikke korrekt 1 0 0
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Tabel 28. Transport til slagteri 2011a. Det totale antal indskærpelser og politianmeldelser i forbindelse med transport 
til slagteri i 2011

Dyreart Antal indskærpelser Antal politianmeldelser

Kvæg 27 53 

Svin 226 129 

Hest 0 1 

Tabel 29. Transport til slagteri 2011b. Oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg, svin og  
hest til slagteri i 2011, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er medtaget for 
overtrædelser, der involverer sygdom og skader 

  

  Antal Antal berørte dyr  Antal Antal berørte dyr
Kvæg – Sygdom og skader indskærpelser – indskærpelser politianmeldelser – politianmeldelser

Afmagret 1 1 0 0  

Forvoksede klove 2 2 0 0  

Forvoksede klove og mager 1 6 0 0  

Halthed 3 3 5 5  

Indgroet horn 1 1 3 3  

Knoglebrud, frisk 1 1 0 0  

Knoglebrud, ældre 1 1 3 3  

Manglende behandling eller aflivning af dyr i besætning 0 0 1 1  

Svulst af kæbe 2 2 0 0  

Svækkelse 2 2 0 0  

Transport af højdrægtig 1 1 29 29  

Transport af nykælver 3 3 10 11  

Udskridning og manglende strøelse 1 1 0 0  
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Fortsat... tabel 29. transport til slagteri 2011b. Oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg,  
svin og hest til slagteri i 2011, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er medtaget for 
overtrædelser, der involverer sygdom og skader 

  

  antal antal berørte dyr  antal antal berørte dyr
svin – sygdom og skader indskærpelser – indskærpelser politianmeldelser – politianmeldelser

Slagmærker 47 171 51 >280  

Slagmærker og anden lidelse 1 1 1 1  

Slagmærker og brug af elstøder 0 0 2 21  

Slagmærker og overdreven brug af tatoveringshammer 3 3 3 54  

Overdreven brug af tatoveringshammer 57 >314 12 >100  

Overdreven brug af tatoveringshammer og anden lidelse 2 2 1 1  

Mærker efter elstøder 0 0 3 9  

Stikmærker 0 0 1 1  

Brok 32 46 10 15  

Halthed, støttehalt 4 7 13 14  

Halthed, springhalt 0 0 6 12  

Halthed, uspecificeret 14 15 3 3  

Dårligt gående 3 4 4 4  

Skader under transport 0 0 1 1  

Skader pga. defekt udstyr 1 1 0 0  

Hårdhændet behandling 4 7 0 0  

Dyr kan ikke rejse sig 1 1 0 0  

Forvoksede klove 1 1 0 0  

Forvoksede klove og klovbyld 1 1 0 0  

Forvoksede/defekte klove 1 1 0 0  

Elefantøre/blodøre 7 10 3 3  

Halesår 6 10 3 3  

Halebid 1 1 0 0  

Halekupering 1 * 0 0  

Skuldersår 5 7 8 8  

Sår  4 4 1 5  

Bylder 4 4 2 2  

Bugvattersot 2 2 0 0

*Antallet af berørte dyr ikke oplyst



115velfærDSKoNTrol TrANSporT/SlAgTerI – Dyrevelfærd i Danmark 2011

Fortsat... Tabel 29. Transport til slagteri 2011b. Oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg,  
svin og hest til slagteri i 2011, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er medtaget for 
overtrædelser, der involverer sygdom og skader 

  

  Antal Antal berørte dyr  Antal Antal berørte dyr
SvIN – Sygdom og skader indskærpelser – indskærpelser politianmeldelser – politianmeldelser

Skedeprolaps 0 0 1 1  

Endetarmsprolaps 2 2 1 1  

Tarmforsnævring 1 1 2 2  

Eksem/urinætsning 2 20 0 0  

Urinflegmone 0 0 1 1  

Knoglebrud, ældre 0 0 1 1  

Afmagret 1 1 0 0  

Ar  1 19 1 9  

Indgroet hjørnetand 1 1 0 0  

Indgroet øremærke 2 2 0 0  

 
HeST – Sygdom og skader 

Transport af højdrægtig 0 0 1 1

 

Kvæg – Andre overtrædelser end sygdom og skader Antal indskærpelser Antal politianmeldelser

Besætning anmeldt mhbp mistankebesøg 0 2

Manglende medbringelse af dokumenter 2 0

Overlæs 1 0

Transport af uens dyr – bundne og ikke-bundne 1 0

Transport af uens dyr – kønsmodne 3 0

Transport af uens dyr – størrelse 1 0

Tabel 30. Transport over samlesteder 2011a Det totale antal indskærpelser, påbud og anmeldelser til politiet i 
forbindelse med transport over samlesteder i 2011

Dyreart Antal indskærpelser Antal politianmeldelser

Svin 15 10
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Tabel 31. Transport over samlesteder 2011b Oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af svin over 
samlesteder i 2011, der medførte indskærpelse, påbud eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er med taget for 

overtrædelser, der involverer sygdom og skader 

  Antal Antal berørte dyr  Antal Antal berørte dyr
SvIN – Sygdom og skader indskærpelser – indskærpelser politianmeldelser – politianmeldelser

navlebrok 1 7 2 6

Byld 0 0 1 1

Dyr ej transportegnede 1 28 1 68

Skuldersår 0 0 3 3

Andre overtrædelser end sygdom og skader Antal indskærpelser Antal politianmeldelser

Overlæs 3 2 

Over 8 timers transporttid 0 1 

Utilstrækkelig indvendig højde af køretøj  3 0 

Hårdhændet håndtering 1 0 

Overbelægning ved opstaldning 1 0 

Manglende adgang til vand i stalden 2 0 

Mangelfulde dokumenter 3 0 

Tabel 32. eksporter 2011. Oversigt over overtrædelser i forbindelse med eksporter i 2011, der medførte indskærpelse, 
påbud eller politianmeldelse

overtrædelser Antal indskærpelser Antal politianmeldelser

Opstaldning i spiltov, hest 1 0

Manglende autorisation til lang transport og manglende logbog, svin 0 1

Manglende ledsagedokumenter, svin 3 0

Tabel 33. velfærdskontrol på slagterier og slagtehuse 2011. Det totale antal indskærpelser, påbud og anmeldelser 
til politiet på slagterier og slagtehuse i 2011

  Antal Antal Antal
velfærdskontrol på slagterier og slagtehuse indskærpelser påbud politianmeldelser

Alle dyrearter 32 4 13
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Tabel 34. velfærdskontrol på slagterier og slagtehuse 2011. Oversigt over overtrædelser på slagterier og slagte-
huse i 2011, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse

  Antal Antal Antal
velfærdskontrol på slagterier og slagtehuse indskærpelser påbud politianmeldelser

Aflivning uden bedøvelse  1 0 0

Utilstrækkelig bedøvelse 2 0 0

nakkeskud 0 0 1

Defekt bedøvelsesanlæg 0 0 1

Manglende reserveudstyr til bedøvelse 1 0 0

Opstaldning i bedøver 1 0 0

Overfyldt gondol 0 1 0

Dyr ikke aflivet straks 0 0 3

Forsinket afblødning 1 0 0

Manglende afblødning 3 0 6

Hårdhændet inddrivning 1 0 0

Overdreven brug af elstøder ved inddrivning 1 3 0

Hårdhændet behandling af containere (m/fjerkræ) 1 0 0

Manglende tilkald af dyrlæge ved ankomst af syge dyr 1 0 0

Manglende nedtagning ved maskinstop 1 0 0

Defekt udstyr i stald 1 0 0

Udstyr i stald skader dyr 1 0 0

Overbelægning 1 0 0

Manglende adgang til vand i stalden 2 0 0

Manglende strøelse ved overnatning 2 0 0

Manglende fodring af overnattende dyr 1 0 0

Manglende beskyttelse mod vejrlig på slagteri 1 0 0

Dyr ej transportegnede 1 0 0

Manglende beskyttelse mod smerte og lidelse 2 0 0

Manglende beskyttelse mod vejrlig under transport 6 0 2

Overlæs 1 0 0

Transporttid over 12 timer 2 0 0

Manglende autorisation 1 0 0

Manglende kompetencebevis 1 0 0
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Tabel 35. politiets vejkontrol 2011a. 
Det totale antal forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2011

  Antal Antal Antal transporter
udenlandsk og dansk registrerede køretøjer i alt dyr transporter med forseelser

Kvæg 3712 219 32

Svin 137.366 419 62

Hest 685 202 73

Får  74 17 5

geder 17 3 0

Fjerkræ 69.573 15 1

Andre dyr 7.598 16 1

Dansk registrerede køretøjer  

Kvæg 3532 210 32

Svin 52.062 246 30

Hest 531 163 50

Får  72 16 5

geder 17 3 0

Fjerkræ 29.941 12 1

Andre dyr 5.598 15 1

udenlandsk registrerede køretøjer  

Kvæg 180 9 0

Svin 85.304 173 32

Hest 154 39 23

Får  2 1 0

geder 0 0 0

Fjerkræ 39.632 3 0

Andre dyr 2000 1 0
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Tabel 36. politiets vejkontrol 2011b. 
Oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2011

  Antal forseelser Antal Antal forseelser
  udenlandsk og dansk forseelser dansk udenlandsk
SvIN registrerede køretøjer i alt registrerede køretøjer registrerede køretøjer

Mangler ved logbog ved internationale lange transporter 1 0 1

Manglende gulvareal 4 3 1

Autorisation ikke medbragt 3 0 3

Autorisation ikke udstedt 1 1 0

Kompetencebevis ikke erhvervet 1 1 0

Kompetencebevis ikke medbragt 9 6 3

Diverse overtrædelser af dyreværnsloven 5 3 2

Vandforsyningsanlæg ikke funktionsdygtigt 1 0 1

Vandforsyningsanlæg ikke installeret 1 0 1

Manglende strøelse ved lange transporter 1 0 1

Transporttid over 8 timer for udsættersøer 1 1 0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter 8 6 2

Forkert transport af syge og tilskadekomne dyr 2 2 0

Ikke egnet til den påtænkte transport 2 1 1

Manglende separering af syge eller tilskadekomne  

dyr under transporten 1 0 1

Uegnet til transport på grund af tilskadekomst 1 0 1

Uegnet til transport på grund af åbne sår eller prolaps 2 2 0

transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark  

 godkendelseserklæring ikke medbragt 3 3 0

 Ikke fået foretaget godkendelse af transportmidler 1 1 0

 Manglende rengøring af køretøj 1 1 0

 Manglende strøelse 3 3 0

Manglende mærkning af køretøj 7 7 0

Manglende vedligeholdelse af køretøj med risiko for  

tilskadekomne dyr 2 1 1

Manglende sidebeskyttelse på læsserampe 1 0 1

Manglende sikkerhedsbarriere ved af- og pålæsning 1 0 1

Manglende adgang til vand ved transport af svin 30 6 24
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Tabel 36. politiets vejkontrol 2011b. 
Oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2011

  Antal forseelser Antal Antal forseelser
  udenlandsk og dansk forseelser dansk udenlandsk
Kvæg registrerede køretøjer i alt registrerede køretøjer registrerede køretøjer

Manglende gulvareal 3 3 0

Kompetencebevis ikke medbragt 1 1 0

Diverse overtrædelser af dyreværnsloven 4 4 0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter 8 8 0

nyfødte pattedyr, hvis navlestreng ikke er helet og  

derfor uegnet til transport 1 1 0

Uegnet til transport på grund af tilskadekomst 1 1 0

Uegnet til transport på grund af åbne sår eller prolaps 1 1 0

transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark   

 Ikke fået foretaget godkendelse af transportmidler 1 1 0

 Manglende rengøring af køretøj 4 4 0

 Manglende strøelse 4 4 0

Manglende mærkning af køretøj 7 7 0

Manglende vedligeholdelse af køretøj med risiko  

for tilskadekomne dyr 5 5 0

Manglende ventilation og manglende indvendig højde 1 1 0

Dyr af forskellig art, køn, størrelse m.v. holdes ikke adskilt 10 10 0
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Tabel 36. politiets vejkontrol 2011b. 
Oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2011

  Antal forseelser Antal Antal forseelser
  udenlandsk og dansk forseelser dansk udenlandsk
HeSTe registrerede køretøjer i alt registrerede køretøjer registrerede køretøjer

Manglende gulvareal 1 0 1

Autorisation ikke medbragt 14 4 10

Autoriation ikke udstedt 16 13 3

Køretøjet er ikke godkendt til lange transporter 5 1 4

godkendelseserklæring ikke medbragt 7 0 7

Manglende identifikationsdokument (hestepas) 14 14 0

Kompetencebevis ikke erhvervet 9 6 3

Kompetencebevis ikke medbragt 12 4 8

Manglende sundhedscertifikat ved international transport 18 7 11

Manglende oplysninger ved transportdokumenter 38 22 16

transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark   

 godkendelseserklæring ikke medbragt 7 7 0

 Ikke fået foretaget godkendelse af transportmidler 7 6 1

 Manglende pladsforhold for heste/kreaturer 3 3 0

 Manglende rengøring af køretøj 3 3 0

 Manglende strøelse 1 1 0

Transportmidlet kan ikke nemt rengøres og desinficeres 3 3 0

Manglende mærkning af køretøj 4 2 2

Dyr af forskellig art, køn, størrelse m.v. holdes ikke adskilt 3 1 2

Fejl ved læsserampe 1 1 0

gods anbragt til fare/ulempe for dyr 1 1 0
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Tabel 36. politiets vejkontrol 2011b. 
Oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2011

  Antal forseelser Antal Antal forseelser
  udenlandsk og dansk forseelser dansk udenlandsk
får registrerede køretøjer i alt registrerede køretøjer registrerede køretøjer

Autorisation ikke udstedt 2 2 0

Kompetencebevis ikke erhvervet 2 2 0

Manglende sundhedscertifikat ved international transport 1 1 0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter 1 1 0

transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark   

 godkendelseserklæring ikke medbragt 2 2 0

 Ikke fået foretaget godkendelse af transportmidler 2 2 0

 Manglende strøelse 1 1 0

Manglende mærkning af køretøj 1 1 0

fjerKræ   

Autorisation ikke medbragt 1 1 0

Kompetencebevis ikke erhvervet 1 1 0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter 1 1 0

ANDre Dyr   

Diverse overtrædelser af dyreværnsloven 1 1 0

Manglende mærkning af køretøj 1 1 0

Utilstrækkelig begrænsning af nedsivende urin  

og ekskrementer 1 1 0
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MøDer

12. januar Referencegruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd 

2. februar Projektgruppeworkshop i Videncenter for Dyrevelfærd 

23. februar Dialogmøde med Animal Welfare Science and Bioethics centre, Massey University, new Zealand

5. april Styregruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd 

7. april Deltagelse i Politiets vejkontrol af dyretransporter 

28. april Projektgruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd 

15. juni Styregruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd 

1. september Referencegruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd 

7. september Projektgruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd 

15. september Dialogmøde med Swedish centre for Animal Welfare (ScAW) og Finnish centre for Animal Welfare (EHK), 

Helsinki, Finland 

27. september Statusmøde for projekter i regi af Videncenter for Dyrevelfærd igangsat i 2010 og 2011, Aarhus Universitet

30. november Styregruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd

KoNfereNcer og KurSer

28. februar -  Konferencedeltagelse: ”Lameness in ruminants”, Rotorua, new Zealand. 

  Link til konferencens hjemmeside http://www.lamenessinruminants.org/ 

4. marts   

13. marts Konferencedeltagelse: Den Danske Dyrlægeforenings Vingstedkursus. Indlæg om Videncenter for Dyrevelfærd

8.-11. august Konferencedeltagelse: ”5th International conference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and 

group Level” (WAFL), guelph, canada http://www.uoguelph.ca/csaw/wafl/organizers/. Poster presentation 

om Videncenter for Dyrevelfærd

AppeNDIKS 1 
aktiviteter i Videncenter for Dyrevelfærd i 2011
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29. september Deltagelse i temamøde om sygdomsadfærd hos malkekvæg, Aarhus Universitet 

26. oktober Konferencedeltagelse: Kvægdyrlægernes kongres, Vingsted. Indlæg på kongressen om Videncenter for 

Dyrevelfærd

2. november Konference arrangeret med temaet: ”Markedsdrevet dyrevelfærd”, Videncenter for Dyrevelfærds konfe-

rence, København.

3.-4. november Konferencedeltagelse: ”Dansk Veterinær Hyologisk Selskab” (DVHS). Indlæg om Videncenter for Dyrevel-

færd

15. november Kursusdeltagelse: Slagtekalve Rådgivning ApS' kursus. Præsentation af Videncenter for Dyrevelfærd og 

arbejdet i Fødevarestyrelsen med kontrol af slagtekalves velfærd

preSSe

5. juli Pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, ”Et samlet bud på dyrevelfærden i 

Danmark”, juli 2011 

publIKATIoNer

Tønner, l., 2011: Joint effort to improve animal welfare in Denmark. Welfare Pulse juni 2011, nr. 8, side 27. 

videncenter for Dyrevelfærd, 2011. Dyrevelfærd i Danmark 2010. Fødevarestyrelsen.

jensen, T.b., Holm, l. og Tønner, l., 2011: Danish centre for Animal Welfare. Proceedings of the 5th International con-

ference on the Assessment of Animal Welfare at Farm and group Level, guelph, canada, August 8-11, 2011. 
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geNerelT, flere DyreArTer

–  Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, be-

kendtgørelse af dyreværnsloven 

–  Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav 

til beskyttelse af landbrugsdyr

–  Bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering 

og kastration af dyr 

–  Bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhor-

ning af dyr

–  Bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2009 om stik-

prøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og for heste, 

som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige for-

mål

–  Bekendtgørelse nr. 607 af 25. juni 2009 om forbud mod 

brug af visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr

–  Bekendtgørelse nr. 763 af 24. juni 2010 om egenkontrol 

med dyrevelfærd

–  Lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr

beSæTNINger, SpecIfIKKe beSTeMMelSer

SvIN

–  Lov nr. 404 af 26. juni 1998 om indendørs hold af dræg-

tige søer og gylte

–  Lov nr. 104 af 14. februar 2000 om indendørs hold af 

smågrise, avls- og slagtesvin

AppeNDIKS 2
Væsentlige bestemmelser på dyrevelfærdsområdet i forbindelse med fødevarestyrelsens kontrol

–  Lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin

–  Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af 

svin (med senere ændringer)

–  Bekendtgørelse nr. 787 af 25. juni 2010 om sundhedsråd-

givningsaftaler i svinebesætninger

Kvæg

–  Lov nr. 520 af 26. maj 2010 om hold af malkekvæg og 

afkom af malkekvæg

–  Bekendtgørelse nr. 756 af 23. juni 2010 om hold af mal-

kekvæg og afkom af malkekvæg

–  Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyt-

telse af kalve (med senere ændringer)

–  Bekendtgørelse nr. 786 af 25. juni 2010 om sundhedsråd-

givningsaftaler i kvægbesætninger

HeSTe

–  Lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste

–  Bekendtgørelse nr. 1016 af 21. oktober 2008 om lofthøj-

den i hestestalde

–  Bekendtgørelse nr. 1005 af 9. oktober 2008 om udegå-

ende heste

–  Bekendtgørelse nr. 125 af 2. februar 2010 om forbud mod 

brændemærkning af heste
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–  Bekendtgørelse nr. 1151 af 4. oktober 2007 om opdræt 

af ræve

–  Bekendtgørelse nr. 1196 af 10. december 2008 om an-

erkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for 

opdræt af henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr og strud-

sefugle

–  Bekendtgørelse nr. 205 af 18. marts 1997 om forbud mod 

opdræt af harer i anlæg

TrANSporT Af Dyr

–  Rådets forordning (EF) nr.1/2005 af 22. december 2004 

om beskyttelse af dyr under transport og dermed for-

bundne aktiviteter (transportforordningen)

–  Bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om be-

skyttelse af dyr under transport

–  Bekendtgørelse nr. 674 af 14. juli 2003 om beskyttelse af 

dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

–  Bekendtgørelse nr. 1728 af 21. december 2006 om ud-

dannelse i transport af dyr

–  Vejledning nr. 145 af 21. december 2006 om Rådets for-

ordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om be-

skyttelse af dyr under transport og dermed forbundne 

aktiviteter m.v.

SlAgTNINg og AflIvNINg

–  Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007 om slagtning og 

aflivning af dyr (afløses pr. 1. januar 2013 af Forordning 

(EF) nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr på aflivnings-

tidspunktet)

–  Lov nr. 269 af 21. april 2004 om forbud mod slagtning 

og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den 

sidste tiendedel af drægtighedsperioden

–  Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 

2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (for-

ordningen træder i kraft den 1. januar 2013)

pelSDyr

–  Bekendtgørelse nr. 1734 af 22. december 2006 om be-

skyttelse af pelsdyr

–  Lov nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve

–  Bekendtgørelse nr. 216 af 30. marts 2011 om obligatorisk 

sundhedsrådgivning i minkfarme

–  Bekendtgørelse nr. 1289 af 20. december 2011 om krav 

til uddannelse m.v. for personer beskæftiget i minkfarme

æglæggeNDe HøNer

–  Bekendtgørelse nr. 533 af 17. juni 2002 om beskyttelse 

af æglæggende høner

SlAgTeKyllINger

–  Bekendtgørelse nr. 687 af 22. juni 2011 af lov om hold af 

slagtekyllinger

–  Bekendtgørelse nr. 757 af 23. juni 2010 om hold af slag-

tekyllinger og rugeægsproduktion

–  Bekendtgørelse nr. 245 af 16. marts 2010 om uddannelse 

og kvalifikationer ved hold af slagtekyllinger

SlAgTeKAlKuNer

–  Lov nr. 91 af 9. februar 2011 om hold af slagtekalkuner

–  Bekendtgørelse nr. 658 af 11. juni 2011 om hold af slag-

tekalkuner

vISSe DyreArTer

–  Bekendtgørelse nr. 116 af 26. februar 2008 om opdræt 

af fjervildt

–  Bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 om opdræt af 

hjortedyr

–  Bekendtgørelse nr.192 af 25. marts 1998 om opdræt af 

strudsefugle

–  Bekendtgørelse nr. 517 af 19. juni 1007 om tilladelse til 

opdræt af visse dyrearter
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åreT, Der gIK, I vIDeNceNTer for DyrevelfærD 

2011

– Link til ViD på Fødevarestyrelsens hjemmeside: http://

www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Videncen-

ter_for_dyrevelfaerd 

– ”Dyrevelfærd i Danmark 2010”. Rapport, Videncenter for 

Dyrevelfærd, Fødevarestyrelsen, juli 2011. Læs rapporten 

her: http://www.fodevarestyrelsen.dk/fdir/pub/2011001/

rapport.pdf 

TeMA: overvågNINg Af DyrevelfærD

– Læs mere om forskningen i veterinær epidemiologi og dy-

revelfærd på Københavns Universitet: http://www.iph.life.

ku.dk/Om_instituttet/Faggrupper/faggruppe_popbio.aspx

– http://www.iph.life.ku.dk/Om_instituttet/Alle%20med-

arbejdere/Personvisning.aspx?personid=975

TeMA: Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr

læs mere om smerter hos dyr – og vurdering heraf:

– Herskin, M.S., Jensen, K.H. (2008). Smerter og lindring 

heraf under og efter kastration af pattegrise. Intern rap-

port, DJF, nr. 9, 33 s.

AppeNDIKS 3
kilder og links til tekstafsnit

– Herskin, M.S., Bonde, M.K., Jørgensen, E., Jensen, K.H. 

(2011). Decubital shoulder ulcers in sows – a review of 

graduation, pain and welfare consequences. Animal 5: 

757-766.

– Thomsen, P.T., gidekull, M., Herskin, M.S., Huxley, J.n., 

Pedersen, A.R., Ranheim, B., Whay, H.R. (2010). Attitudes 

towards pain and the use of analgetics among Scandina-

vian bovine practitioners. Vet Rec. 167: 256-258.

– Walker, K.A., Duffield, T.F., Weary, D.M. (2012). Identify-

ing and preventing pain during and after surgery in farm 

animals. Applied Animal Behaviour Science 135: 259-265.

– Weary, D.M., niel, L., Flower, F.c., Fraser, D. (2006). Iden-

tifying and preventing pain in animals. Applied Animal 

Behaviour Science 100: 64-76.

– www.vet.ed.ac.uk/animalpain 

læs mere om brug af antibiotika i husdyrproduktionen:

– Bennedsgaard, T.W., Klaas, I.c., Vaarst, M. (2010). Redu-

cing use of antimicrobials – Experiences from an interven-

tion study in organic dairy herds in Denmark, Livestock 

Science 13: 183-192.
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26. jan. 2012).

– Tveit, g., Sandøe, P. (red.) (2010). Økologiske fødevarer 

– hvor bevæger forbrugerne sig hen? center for Bioetik 

og Risikovurdering. http://www.bioethics.dk/~/media/

Bioethics/Dokumenter/Publikationer/Okologiske_fode-

varer_ceBRA.ashx 

MyNDIgHeDerNeS KoNTrol Af DyrevelfærD

– Læs mere i de inspektionsrapporter, FVO offentliggør 

på EU's hjemmeside: http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_

search_en.cfm

– Læs mere om myndighedernes kontrol af dyrevelfærd på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside: http://www.foedevare-

styrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Velfaerdkontrol 

– ”Dyrevelfærd i Danmark 2010”. Rapport, Videncenter for 

Dyrevelfærd, Fødevarestyrelsen, juli 2011. Læs rapporten 

her: http://www.fodevarestyrelsen.dk/fdir/pub/2011001/

rapport.pdf 

veTerINærrejSeHolDeTS KAMpAgNer veDrø-
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AppeNDIKS 4
offentlige dyrevelfærdskontakter

AArHuS uNIverSITeT

Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen

Institut for Husdyrvidenskab

Blichers Allé 20

Postboks 50

8830 Tjele

Tlf.: 89 99 19 00

Fax: 89 99 19 19

E-mail: djf@agrsci.dk 

føDevAreMINISTerIeT

Kontorchef Karen Lorenzen

Veterinærenheden, center for 

 Fødevare- og Veterinærpolitik

Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri

Slotsholmsgade 12

1216 København K 

Tlf. 33 92 33 01

E-mail: fvm@fvm.dk 

føDevAreSTyrelSeN

Veterinærdirektør Per Henriksen 

Stationsparken 31-33

2600 glostrup

Tlf.: 72 27 69 00

E-mail: fvst@fvst.dk

vIDeNceNTer for DyrevelfærD

Kontor for Dyrevelfærd og 

 Veterinærmedicin

Stationsparken 31-33

2600 glostrup

Tlf.: 72 27 69 00

E-mail: fvst@fvst.dk

KøbeNHAvNS uNIverSITeT

Institutleder Hans Henrik Dietz

Institut for Produktionsdyr og Heste, 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Højbakkegård Allé 5

2630 Taastrup

Tlf.: 35 33 29 38 

Fax: 35 33 29 44

E-mail: life@life.ku.dk
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KOrT OM
viDencenTer fOr DyrevelfærD (viD)

viD’s formål er at bidrage til forbedring af dyrevelfærden i Danmark ved at:

– Foretage databaseret dokumentation af dyrevelfærdstilstanden i Danmark ved at 

forene kontrolmyndighedernes data med forskningsbaseret viden og indsats samt 

erhvervets dataopgørelser

– Sammenholde dyrevelfærdsmæssige forhold i Danmark med forholdene i andre 

europæiske lande

– Formidle viden om dyrevelfærdstilstanden til sine interessenter

– Iværksætte projekter på identificerede problemområder inden for dyrevelfærd

viD er et samarbejde mellem: 

– Fødevarestyrelsen

– Fødevareministeriet

– Københavns Universitet

– Aarhus Universitet


