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Metode:  
På 64 besætninger blev der foretaget kliniske 
undersøgelser og adfærdsobservationer, samt 
et interview (ejeroplysninger) og ejeren gav 
adgang til gårdens eksisterende data. 
 
Et ekspertpanel (12 personer) blev udpeget til 
at vægte velfærdsindikatorerne indbyrdes 
inden for velfærdvurderingerne A og B: 
A. Baseret på eksisterende centrale data og 

ejeroplysninger  
B. Baseret på kliniske undersøgelser og 

adfærdsobservationer  
 
Resultater: 
Velfærdsvurdering A og B har stor variation.  
 
En valgt prævalens for dårlig velfærd på 50 % 
for velfærdsvurdering A og B resulterer i en 
sensitivitet på 43 % og specificitet på 43 % for 
velfærdsvurdering A.  
 
Mulighederne i velfærdsvurdering A 
undersøges fortsat. Kan enkelte eller en 
kombination af indikatorer fra A udpege 
besætninger med velfærdsproblemer? 
 
Konklusion: 

En velfærdsvurdering baseret på eksisterende 
data og ejeroplysninger kan umiddelbart ikke 
bruges til udpegning af besætninger med 
velfærdsproblemer. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
E-mail: kristian.knage-rasmussen@agrsci.dk 

 
Formål: 
1. Er det muligt at lave en valid 

velfærdsvurdering ved hjælp af 
eksisterende data og ejeroplysninger? 
 

2. Er det muligt ved hjælp af eksisterende 
data og ejeroplysninger at udpege 
sobesætninger med velfærdsproblemer?  

 
Baggrund: 
En velfærdsvurdering baseret på Welfare 
Quality® kan bruges som standard, når 
validiteten af en velfærdsvurdering baseret på 
eksisterende data samt ejeroplysninger 
vurderes.  
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Figur 1. Resultater fra 28 besætninger. Plot af velfærdsvurdering A 
(eksisterende data og ejeroplysninger) og B (Kliniske undersøgelser 
og adfærds observationer). Stigende værdi = dårligere velfærd. 
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Velfærdsvurdering A 

  Dårlig velfærd (B) God velfærd (B) 

Dårlig velfærd (A) 6 8 

God velfærd (A) 8 6 

Tabel 1. Resultater fra 28 besætninger når 50 % af besætningerne 
for velfærdsvurdering A (Eksisterende data og ejeroplysninger) og B 
(Kliniske undersøgelser og adfærdsobservationer) scores med dårligt 
velfærd.   


	Risikobaseret udpegning af sobesætninger med velfærdsproblemer

