DET RIGE LIV
– BERIGELSE PÅ TVÆRS AF DYREARTER
VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRDS KONFERENCE
20. NOVEMBER 2014
DOCKEN

FORORD
Velkommen til Videncenter for Dyrevelfærds (ViD) konference 2014 med temaet ”Det rige liv
– berigelse på tværs af dyrearter”.
Under dette tema vil konferencens indlæg kredse om miljøberigelse i bred forstand. Dagen vil
byde på en åbningstale ved Fødevareminister Dan Jørgensen samt indlæg med udgangspunkt
i den nyeste nationale og internationale forskning på området. Der vil være indlæg om bl.a.
miljøberigelse og hensynet til det enkelte dyr, miljøberigelse hos vilde dyr i fangenskab,
legeadfærd som berigelse for hunde, hvordan man kan spørge dyrene om deres behov og
præferencer, og hvordan en fjerkræproducent arbejder med miljøberigelse i praksis.
Eftermiddagen vil byde på en postersession med forskningsprojekter, der finansieres af og
udføres i regi af ViD, og som noget nyt vil udvalgte projekter blive præsenteret som en lille
appetitvækker umiddelbart før postersessionen.
I dette hæfte kan du finde beskrivelser af samtlige indlægsholdere og finde resuméer af deres
indlæg.
Konferencen vil give god mulighed for at netværke med nuværende og måske kommende
samarbejdspartnere og med organisationer med interesse for og virke indenfor dyrevelfærd.
Vi ønsker alle en god og udbytterig dag i dyrevelfærdens tegn.
Videncenter for Dyrevelfærd
November 2014
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PROGRAM
08.30 – 09.30

Registrering og kaffe

09.30 – 09.50

Velkomst og introduktion til dagen
v/ Charlotte Vilstrup, Kontorchef, Fødevarestyrelsen

09.50 – 10.15

Åbningstale
v/ Dan Jørgensen, Fødevareminister

10.15 – 10.45

Kaffepause

10.45 – 11.30

Embracing individuality in expectations about environmental enrichment
v/ Ruth Newberry, Norwegian University of Life Sciences

11.30 – 12.00

Hvordan er det at være vildt dyr i fangenskab? – med eksempler fra Skandinavisk
Dyrepark
v/ Frank Vigh-Larsen, Skandinavisk Dyrepark

12.00E12.30

The value of play behaviour in kenneled and pet dogs 5 environmental enrichment or
meeting a behavioural need?
v/ Nicola Rooney, University of Bristol

12.30 – 13.30

Frokost

13.30 E 14.00

Hvordan spørger vi dyr om deres adfærdsmæssige behov og præferencer?
v/ Margit Bak Jensen, Aarhus Universitet

14.00 – 14.45

Speed præsentationer af ViD5postere (253 min. pr. poster)
v/ Projektledere for ViD projekterne

14.45– 15.30

Postersession, networking og kaffe

15.30 – 16.00

Berigelse i praksis – et eksempel fra en økologisk æglæggerbesætning.
v/ Jan Volmar, Økologisk ægproducent

16.00 – 16.20

Hvad får vi dyrevelfærdsmæssigt ud af forskningen?
v/ Charlotte Vilstrup

16.20 – 16.30

Tak for i dag og på gensyn
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Embracing individuality in expectations about environmental enrichment
Ruth C. Newberry
Associate Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway
BIOGRAPHY

Ruth is currently an Associate Professor of Ethology at the
Norwegian University of Life Sciences. She grew up on a farm
near Ottawa, Canada, and attended the University of
Edinburgh. Her doctoral research focused on the social
development of pigs living in the ‘Edinburgh Pig Park.’ She
conducted research on poultry behaviour and welfare at the
Agriculture Canada Research Centre in Agassiz, British
Columbia before moving to Washington State University,
where she taught courses on animal welfare and behaviour
and conducted research on species ranging from laboratory
rats to dogs and grizzly bears. Ruth has served as President of
the International Society for Applied Ethology, Secretary of
the Canadian Expert Committee on Farm Animal Behaviour and Welfare, and as a scientific
advisor to various industry and humane organizations. Her research interests include
environmental enrichment, assessment of emotions in animals, and humanEanimal
interactions.
ABSTRACT

When animals are dependent on people for their care, their behaviour is restricted by the
choices that we make regarding their housing environment, diet, social companions, and
reproduction. Severe behavioural restrictions contribute to negative states of welfare such as
boredom, apathy, depression, and addiction, though susceptibility to these conditions varies
between individuals. Through environmental enrichment, we can increase behavioural
freedom by providing options that engage animals in biologically meaningful pursuits.
However, individuals also vary in their responses to enrichment items. For example,
differences in emotionality (e.g., curiosity, playfulness, sociability, fearfulness, aggressiveness)
and perception of sensory stimuli (e.g., odours, tastes, textures, sounds) influence the degree
of interaction with enrichments. Furthermore, the engagement with enrichment items itself
leads to changes (e.g., habituation, neurogenesis, ‘learning to learn’) that alter future
responses to enrichments, thereby magnifying individual differences over time. Therefore, we
cannot expect that a single ‘one size fits all’ form of environmental enrichment will produce
the same welfare benefits for all individuals. Enrichments need to be both varied and
dynamic. Nor is it realistic to expect high uniformity in performance measures between
individuals in enriched environments providing a high level of behavioural freedom. By
providing an array of different forms of enrichments, we can accommodate individual
diversity while promoting positive emotional states, thereby contributing to behavioural
flexibility and resilience to environmental stressors.
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Hvordan er det at være vildt dyr i fangenskab? – med eksempler fra
Skandinavisk Dyrepark
Frank VighELarsen
Direktør, Skandinavisk Dyrepark
BIOGRAFI

1985. Cand.agro. speciale i ”Energiomsætning hos krondyr”.
1985E1995:
Danmarks
Jordbrugsforskning.
Leder
af
forskningsprojekt omkring hjortefarmning, med fokus på fodring,
slagteE og kødkvalitet og driftssystemer. Ph.D. på emnet i 1997.
1995E2003: Skift fra forskning til myndighedsberedskab. Formand
for Fødevareministeriets ”Udvalget til bevarelse af genetiske
ressourcer hos danske husdyrracer”. Aktiv i FAO, EU og Nordisk
Ministerråd.
1994. Idémand bag etableringen af Skandinavisk Dyrepark.
2003. Overtager Skandinavisk Dyrepark.

RESUMÉ

I moderne zoologiske anlæg er én af dyrenes vigtigste opgaver at være ambassadører for
deres vilde artsfæller. Samtidigt er det én af de zoologiske anlægs vigtigste opgaver at
gennemføre en seriøs formidling om de vilde dyr. Det skal være en formidling, der fanger og
engagerer gæsterne, og på denne måde får dem til at interesse sig for aktiv naturbevarelse.
I Skandinavisk Dyrepark tror vi, at vi kun kan fange vore gæsters opmærksomhed på en
positiv måde, hvis dyrene har det godt. Vi har derfor valgt at have relativt få arter, og til
gengæld give dem meget store anlæg. Det betyder, at vores dyr er i stand til at aktivere sig
selv ved at udføre masser af naturlig adfærd.
Det er også meget vigtigt for os, at vores dyr ikke udvikler stereotyp adfærd, og at vi i flere
tilfælde har været i stand til at give udefrakommende dyr, med meget svære stereotypier, et
meget bedre liv.
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The value of play behaviour in kenneled and pet dogs – environmental
enrichment or meeting a behavioural need?
Nicola Rooney
Research Fellow, University of Bristol, UK
BIOGRAPHY

Dr Nicola Rooney (BSc PGCE PhD) is a Research Fellow in the
Animal Welfare and Behaviour Group at the University of
Bristol. She has a PhD in dog play behavior and for the past
fourteen years has headed a team conducting research on
working, kenneled and companion dogs, working
collaboratively with many organizations worldwide.
She also works as an independent consultant to the Royal
Society for the Prevention of Cruelty to Animals and has
helped produce Codes of Practice for the care of both dogs
and cats, Performing Animals Guidelines, and coordinated
and coEauthored the influential Independent Report
entitled “Pedigree dog breeding in the UK: a major welfare concern?”. She has recently
started a new large scale project on racing greyhound welfare.
ABSTRACT

The domestic dog is unusual both in that it retains high levels of play behaviour into
adulthood, but also in the diversity of its play behaviour. Dogs engage in solitary object play,
in object objectEoriented social play both with conspecifics and also with humans. The
provision of toys has been shown to be a plausible enrichment for kenneled dogs, although
those objects which promote oral activity are most valued, questions have been raised as to
whether the interactions are truly playful. For most dogs, objects are more interesting when
they are held by a human, and play between dogs and people can be extremely rewarding, as
evidenced by the large number of working dogs which are trained using play as a reward.
I describe a number of our studies of intra and interspecific play in kenneled and pet dog
populations; exploring, structure, motivation and the longEterm effects of playful interaction.
I propose that the quantity and quality of play between dog and human, can be a sign of the
quality of their relationship and hence a sign of the dog’s welfare status. I also hypothesise
that a high motivation to play may have been actively (or coincidentally) selected for during
domestication and thus opportunities to play may be integral to the wellbeing of our canine
companions.
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Hvordan spørger vi dyr om deres adfærdsmæssige behov og præferencer?
Margit Bak Jensen
Seniorforsker, Aarhus Universitet
BIOGRAFI

Margit Bak Jensen er seniorforsker ved Institut for
Husdyrvidenskab
på
Aarhus
Universitet.
Hendes
forskningsområde er adfærdsbiologi og omfatter udvikling og
anvendelse af metoder til kvantificering af husdyrenes
adfærdsmæssige behov. Forskning i adfærd hos svin omfatter
fourageringsE og undersøgende adfærd med henblik på at
fastlægge kriterier for egnet rodeE og beskæftigelsesmateriale,
samt mættende egenskaber af fiberholdigt foder. Forskning i
adfærd hos kvæg omfatter virkning af det fysiske og sociale
miljø på hvileadfærd hos malkekvæg, herunder udvikling af
socialE og legeadfærd hos kalve. Et aktuelt forskningsområde er
virkning af management og opstaldning på kælvningsadfærd
hos malkekøer.

RESUMÉ

Det miljø vi holder husdyrene i skal tilgodese deres adfærdsmæssige behov. Derfor skal vi
kunne afgøre, hvilke adfærd dyrene anser for de vigtigste, og hvordan de enkelte
adfærdsmæssige behov bedst opfyldes.
Hvor vigtig er en adfærd? En måde at spørge dyrene om dette er at lære dem at udføre et
arbejde for at få adgang til at udføre adfærden (belønningen). For eksempel kan kvæg lære
at trykke på en plade, eller at presse sig gennem en vægtet låge, for adgang til social
kontakt, hvile eller forskellige former for miljøberigelse. Gradvist øges det arbejde, dyret skal
udføre for hver belønning, og den procentvise ændring i antallet af belønninger som
funktion af den procentvise ændring i arbejde per belønning er et udtryk for, hvor vigtig
adfærden er. Et andet mål for styrken af motivation for en given adfærd er det maksimale
arbejde dyret præsterer for adgang til adfærden.
Hvordan opfyldes de enkelte adfærdsmæssige behov; hvilke ressourcer, eller miljøberigelse,
tilfredsstiller dem bedst? Det kan man undersøge ved præferencetest, hvor dyret kan vælge
mellem forskellige muligheder. En anden metode er vægtede præferencetests, hvor dyrene
samtidigt kan arbejde for to ressourcer til opfyldelse af det samme behov; en såkaldt
reference og ét af flere alternativer. Resultater af denne type test er for eksempel anvendt til
at rangere forskellige rodematerialer til svin og forskellige typer grovfoder til kalve.
Adfærdstestene baserer sig på dyrenes naturlige reaktionsmønstre og deres evne til at afveje
forskellige alternativer, så som forskellige fødekilder, ud fra kvalitet og tilgængelighed.

7

Berigelse i praksis – et eksempel fra en økologisk æglæggerbesætning.
Jan Volmar
Økologisk ægproducent
BIOGRAFI

Jan Volmar har været økologisk
ægproducent
på
bedriften
Frydensbjerg ved Brande siden 1998.
Han købte gården i 1994. I 1995
påbegyndte han omlægning til
økologisk produktion. I starten var
der på gården 6.000 høns i gamle
bygninger. I 2006 byggede han en ny
stald til 12.000 høns. Stalden er
bygget
med
omtanke
for
dyrevelfærden. På gården produceres
75 % af foderet til hønsene. Jan
Volmar har i perioden 2003 til 2012 været formand for de økologiske fjerkræproducenter og
er
nu med i
Erhvervsfjerkræs
bestyrelse under
Landbrug og Fødevarer.
RESUMÉ

Jan Volmar vil i sin præsentation komme ind på følgende emner om sin økologiske
ægproduktion:
• Udvikling af økologisk ægproduktion
• Dyrevelfærd i højsædet
• Andre dyreetiske forhold
• Lav dødelighed
• CO2 besparelse
Jan Volmar vil derudover fortælle om sin bedrift og om hvilke tanker han gjorde sig inden
byggeriet af en ny stald i 2006. Det var i den periode, hvor Fugleinfluenza var på det højeste,
og hønsene skulle holdes inde. Stalden er bygget ud fra en filosofi om, at hverdagen skal
foregå uden at hønsene bliver stressede, og at det daglige arbejde i stalden skal foregå så let
som muligt. Foder og grovfoder bliver tildelt på faste tider indendørs.
Filosofien for udeforholdene er, at de skal være, så hønsene er trygge i dagligdagen.
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Hvad får vi dyrevelfærdsmæssigt ud af forskningen?
Charlotte Vilstrup
Kontorchef i Fødevarestyrelsens enhed for Dyrevelfærd og Veterinærmedicin og medlem af
Videncenter for Dyrevelfærds styregruppe
RESUMÉ

Fødevarestyrelsen benytter sig ofte af universiteternes ekspertise og fagkundskab, når nye
love og regler i relation til dyrevelfærd skal udarbejdes. Styrelsens behov for
forskningsbaseret myndighedsbetjening tilgodeses gennem Fødevareministeriets aftaler med
Aarhus Universitet, Købehavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Via aftalerne er
det muligt for Fødevarestyrelsen at bede om faglige vurderinger af relevante emner eller
udførelse af små forskningsprojekter, når behovet opstår.
Desuden igangsætter Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) årligt en række
projekter indenfor specifikke temaer på dyrevelfærdsområdet. Hvert efterår har forskere på
Aarhus og Københavns Universitet mulighed for at indsende konkrete projektideer til ViD.
Ideerne bliver efterfølgende vurderet af ViDs styregruppe. Siden 2010 har ViD igangsat i alt 28
projekter om dyrevelfærd hos svin, kvæg, pelsdyr, fjerkræ, heste og kæledyr.
Fødevarestyrelsen fremhæver følgende tre eksempler på hvad samfundet som helhed
dyrevelfærdsmæssigt får ud af forskningen:
Forskningsprojektet Velfærdskyllinger, der er til at betale er gennemført i et samarbejde
mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Resultaterne fra projektet, som blev
afsluttet i foråret 2014, er nået helt ud i køledisken. Det er nemlig blevet muligt at købe
kyllinger fra en helt ny produktion, som tager udgangspunkt i konklusionerne og
anbefalingerne fra projektets slutrapport.
Evaluering af hundelovens forbudsordning blev udført af Københavns Universitet i
forbindelse med Fødevareministeriets revidering af hundeloven. Den forskningsbaserede
evaluering blev i flere sammenhænge brugt i det politiske arbejde og bidrog til, at de
lovmæssige ændringer blev truffet på et oplyst grundlag.
Projektet vedrørende udvikling af dyrevelfærdsindekser for kvæg og svin, der gennemføres af
Fødevarestyrelsen som led i Veterinærforlig II, er et flerårigt projekt, som både Aarhus og
Københavns Universiteter er involveret i. Projektet har til formål at udvikle
dyrevelfærdsindekser for kvæg og svin, så der i fremtiden kan foretages kontinuerlige
målinger af dyrevelfærden i Danmark. På den måde vil udviklingen i dyrevelfærden kunne
følges over tid. Projektet er direkte afledt af flere af de afsluttede ViD projekter.
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PROJEKTER
PÅ TVÆRS AF DYREARTER
Titel

Institution

Resumé

Poster

Databaser – potentialer for
dyrevelfærdsvurdering

Københavns Universitet

E

E

Egenkontrol af dyrevelfærd

Københavns Universitet

E

E

Sammenhængene mellem økonomi og
dyrevelfærd på bedriftsniveau

Københavns Universitet

E

E

Side 15

Nr. 1

Kommunikation om dyrevelfærd på
landbrugsskolerne i Danmark

Aarhus Universitet og Københavns
Universitet

KVÆG
Titel

Institution

Resumé

Poster

Udsætterkøers velfærd og transportegnethed

Aarhus Universitet

E

E

Brug af rutinemæssigt indsamlede data fra
klovbeskæring til vurdering af det generelle
niveau af dyrevelfærd i
malkekvægsbesætninger

Aarhus Universitet

E

E

Smertedetektionsskema til malkekvæg

Københavns Universitet

E

E

Skismaet mellem dyrevelfærdshensyn og
smittebekæmpelse i kvægbesætninger

Københavns Universitet

E

E

Er koen klar igen? – adfærd og velfærd hos
malkekøer i forbindelse med raskmelding efter
mastitis

Aarhus Universitet

Side 16

Nr. 2

Anvendelse af sygebokse og kvantificering af
halte køers præferencer

Aarhus Universitet og Københavns
Side 17
Universitet

Nr. 3

Halthedsdynamik i danske
malkekvægsbesætninger

Københavns Universitet og Aarhus
E
Universitet

E

Potentialet for anvendelse af kliniske
registreringer i kvægbesætninger til dynamisk
velfærdsovervågning

Aarhus Universitet og Københavns
Side 18
Universitet

Nr. 4
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SVIN
Titel

Institution

Resumé

Poster

Identifikation af sobesætninger med
dyrevelfærdsproblemer på basis af eksisterende
Aarhus Universitet
centrale databaser og data fra
effektivitetskontrollen

E

E

Halthed og lemmelidelser hos søer på friland

Aarhus Universitet

E

E

Overfladetemperatur som velfærdsindikator
hos svin

Aarhus Universitet

Side 19

Nr. 5

Validering samt kvalitetsE og fremtidssikring af
velfærdsregistreringer i svinebesætninger

Københavns Universitet

E

E

Udpegning af svinebesætninger med
bemærkninger ud fra en helhedsorienteret
velfærdsvurdering

Aarhus Universitet

E

E

Har Gult Kort ordningen reduceret velfærden i
svinebesætninger?

Københavns Universitet

E

E

Brok på transporten – er svin med brok egnede
til transport?

Aarhus Universitet

Side 20

Nr. 6

Udvikling og dokumentation af koncept for EE
læringsmodul: ”(Egen)kontrol af dyrevelfærd i
svinebesætninger”

Københavns Universitet

Side 21

Nr. 7

Titel

Institution

Resumé

Poster

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger – et
eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd

Københavns Universitet

E

E

Afdækning af de dyrevelfærdsmæssige forhold
ved bedøvelse og aflivning af slagtekyllinger

Fødevarestyrelsen

E

E

Velfærdsøkonomiske konsekvenser af halthed
og trædepudesvidninger hos slagtekyllinger i
Danmark

Københavns Universitet

E

E

Har 80 millioner danske slagtekyllinger
velfærdsproblemer?

Københavns Universitet

E

E

FJERKRÆ
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PELSDYR
Titel

Institution

Resumé

Poster

Pålidelighed og gyldighed af bidmærker som
velfærdsindikator hos mink

Aarhus Universitet

E

E

Titel

Institution

Resumé

Poster

Sygefravær hos danske rideskoleheste

Københavns Universitet

Side 22

Nr. 8

Udegående heste i vinterperioden: Hvilke
faktorer har betydning for anvendelsen af
læskure?

Aarhus Universitet

Side 23

Nr. 9

Titel

Institution

Resumé

Poster

Avl for forbedret velfærd hos racehunde

Københavns Universitet

Side 24

Nr. 10

HESTE

FAMILIEDYR
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Kommunikation om dyrevelfærd på landbrugsskolerne i Danmark
Inger Anneberg1, Jesper Lassen2, Jan Tind Sørensen1 & Peter Sandøe2,3
1

Institut for Husdyrvidenskab, Science and Technology, Aarhus Universitet
Institut for FødevareE og Ressourceøkonomi, Det NaturE og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns
Universitet
3
Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
2

Undersøgelser har dokumenteret forskelle på befolkningens og landbrugernes opfattelse af
dyrevelfærd. Landmændene har således typisk en mere snæver opfattelse, der vægter fravær
af sygdom, smerte & lidelse, mens befolkningen også vægter forhold som naturlighed,
integritet og autonomi. Dette har i nogen grad smittet af på landbrugspolitikken og
reguleringer.
Et resultat af udviklingen er, at der i dag stilles øgede krav til landmændenes håndtering af
deres dyr, krav som kan udmøntes direkte i form af f.eks. lovgivning og mere indirekte i form
af f.eks. samfundsmæssige forventninger om, at landmænd indgår i en åben dialog om
dyrevelfærden.
Landbrugsskolerne kan spille en væsentlig rolle for, hvor godt rustet nye landmænd er til
denne situation. Landets 10 landbrugsskoler har igennem de senere år været igennem en
række strukturelle ændringer, og der stilles hele tiden øgede krav til skolerne. Selvom
skolerne står centralt i forhold til, hvordan fremtidens landmænd håndterer dyrevelfærd,
findes der ikke forskning, som har undersøgt skolernes rolle i forhold til landmænds
opfattelse af dyrevelfærd.
Projektets forskningsspørgsmål lyder:
•
•
•

Hvilken forståelse af dyrevelfærd bliver eleverne på landbrugsskolerne præsenteret
for i undervisningen?
Hvordan opfatter eleverne dyrevelfærd, og hvordan forandres dette i løbet af deres
uddannelse?
Hvor kan landbrugsskolerne med fordel sætte ind med henblik på at kvalificere
undervisningen i dyrevelfærd og dermed sikre en større grad af overensstemmelse
mellem landbrugets praksis og samfundets forventninger til dyrevelfærden hos
landbrugsdyr?

Projektet anvender kvalitative metoder, hvor fokus er på at søge variation over forskningsE
temaet. Der benyttes kvalitative interviews samt observationsstudier i forbindelse med
feltarbejde på landbrugsskoler.
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Er koen klar igen? – adfærd og velfærd hos malkekøer i forbindelse med
raskmelding efter mastitis
Katrine K. Fogsgaard1, Torben W. Bennedsgaard1 & Mette S. Herskin1
1
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Forsøg har vist, at malkekøer udviser klassiske tegn på sygdomsadfærd i forbindelse med
mastitis. Omfanget og varigheden af adfærdsændringerne i forbindelse med naturligt
opstået mastitis er imidlertid ukendt. Hvorvidt koens tilstand og eventuelle
sygdomsrelaterede behov er normaliserede ved et raskmeldingstidspunkt, baseret alene på
mælkens tilstand, er uvist. Projektets formål var derfor at beskrive malkekøers adfærd,
kliniske tilstand samt mælkens karakteristika i dagene efter diagnosticeret mastitis for derved
at muliggøre en forbedret vurdering af dyrenes egnethed til igen at indgå i produktionen.
For hver syg ko, udpeges et klinisk raskt kontrolindivid, som herefter håndteres som de syge
individer. Dagligt udføres klinisk yverundersøgelse, automatisk registrering af liggetid,
ædetid, positurskift, besøg i malkerobot og adfærd under malkning. De involverede 60 DHE
malkekøer, heraf 30 raske kontroldyr, var opstaldet i løsdrift, malket med robot og indgik i
den almindelige produktion på Danmarks Kvægforskningscenter.
Sygdomsadfærd og tegn på kliniske forandringer i yveret varede udover de tre dages
antibiotikaEbehandling. Foderoptag, malkeadfærd og liggetid var påvirket af mastitis. Selvom
sygdomsadfærden blev reduceret efter antibiotikabehandlingen var køernes adfærd og
yverets kliniske tilstand mere end 10 dage om at normaliseres, selv i milde mastitisEtilfælde.
Disse resultater tyder på, at dyrene er velfærdsmæssigt påvirkede af sygdommen i denne
periode. Fremtidige undersøgelser bør afklare, hvorvidt brugen af ændret opstaldning,
yderligere medicinsk behandling eller brug af smertestillende medicin kan fremme
normaliseringen af dyrenes adfærd i perioden efter mastitis, og om sådanne initiativer vil
kunne reducere risikoen for kronificering eller recidiv.
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Anvendelse af sygebokse og kvantificering af halte køers præferencer
Margit Bak Jensen1, Hans Houe2, Mette S. Herskin1, Peter T. Thomsen1, Charlotte Amdi Williams2 &
Bjørn Forkman2
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2
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Et spørgeskema om forekomst og anvendelse af sygebokse i kvægbesætninger blev besvaret
af 130 ud af 350 adspurgte besætningsejere. Afhængig af dyregruppe var der i imellem 9 og
24 % af besætningerne) ikke adgang til en sygeboks. For malkekøernes vedkommende var
der i 9 % af besætningerne ikke adgang til hverken enkeltE eller fællessygeboks, 22 % havde
ikke adgang til enkeltsygeboks, mens 35 % ikke havde adgang til fællessygeboks. En analyse
af sammenhængen mellem forekomst og anvendelse af sygebokse og en række
sundhedsmæssige og demografiske variable på besætningsniveau viste, at der var flere
behandlinger for klovE/lemmelidelser i besætninger, som havde én eller flere køer i sygeboks
på besøgsdagen. Antal registrerede behandlinger for klovE/lemmelidelser var således
1,23/ko/år i besætninger med køer i sygeboks og 0,32/ko/år i besætninger uden køer i
sygeboks.
I en eksperimentel undersøgelse blev 37 halte køer med hornrelaterede klovlidelser
opstaldet enkeltvis i en uge i sygebokse indrettet med 2 lige store områder med hhv. sand og
gummigulv. På hvert underlag var der adgang til foder og vand, ligesom køerne kunne opnå
såvel social kontakt som isolation på begge underlag. De halte køer udviste en præference
for at ligge på sand, mens de fortrinsvis opholdt sig på gummigulv, når de var oprejst. Køerne
opholdt sig fortrinsvis på gummigulv under udførelse af hudplejeadfærd. Der sås ingen
isolationssøgning. Resultaterne tyder på, at en sygeboks med hvileområde med dybstrøelse af
sand vil bidrage til at forbedre halte køers velfærd, mens den velfærdsmæssige virkning af
adgang til et aktivitetsområde med gummigulv kræver yderligere undersøgelser.
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Potentialet for anvendelse af kliniske registreringer i kvægbesætninger til
dynamisk velfærdsovervågning
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I forbindelse med sundhedsrådgivningen undersøger besætningsdyrlægen hyppigt
veldefinerede grupper af kvæg med forøget sygdomsrisiko (nykælvede køer, spædekalve og
køer inden afgoldning). Disse systematiske kliniske undersøgelser af bl.a. yver,
reproduktionsorganer og metabolisk tilstand har været en forudsætning for besætningens
deltagelse i Tilvalgsmodul II i Obligatorisk Sundhedsrådgivning siden indførelsen. Eftersom de
kliniske undersøgelser foretages på veldefinerede risikogrupper, er resultaterne velegnede til
at beskrive forekomsten af de undersøgte lidelser på tværs af besætninger, idet
selektionsbias er ensartet på tværs af besætninger. Formålet med dette projekt er at
karakterisere mulige sammenhænge imellem indberetning af kliniske undersøgelser og
velfærdindikatorer baseret på eksisterende data såsom dødelighed og medicinforbrug, samt
at skitsere en model for myndigheders eller andres anvendelse af frivillige indberetninger til
velfærdsovervågning.
En indledende analyse af 121 besætninger med indberettede kliniske undersøgelser (KU+) og
77 besætninger uden kliniske undersøgelser (KUE) fra 2009 til 2014 viser ikke nævneværdig
forskel på koEdødelighed imellem KU+ og KUE besætningerne. Årsagen til den ikke
nævneværdige forskel mellem KU+ og KUE besætningerne kan måske relateres til manglende
anvendelse af de kliniske undersøgelser på populationsniveau i besætningerne, eller at de
ikke bidrager til afdækningen af årsagskomplekset omkring dødelighed.
Potentialet for anvendelse af systematiske kliniske undersøgelser til dynamisk overvågning af
velfærd knytter sig til velfærdsovervågningens anvendelse og implementering. Sanktioner i
forbindelse med velfærdsovervågningen kan medføre uønskede handlingsmønstre fra
mælkeproducenten, således at indberetning ændres eller ophører. Herved kan velfærden
observeres bedre end den er. Dette projekt skal også afdække, hvordan negative effekter
undgås såfremt man ønsker at anvende frivillige indberetninger til dyrevelfærdsovervågning.
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Overfladetemperatur som velfærdsindikator hos svin
Dennis Dam Sørensen1, Lene Juul Pedersen1, Erik Jørgensen1, Sønnik Clausen2 & James B. Mercer3
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Infrarød termografi (IRT) har potentiale til rettidig opdagelse af inflammation, læsioner og
feber i grise og andre dyr. Metoden har dog problematikker der skal behandles før infrarøde
kameraer kan bruges i praksis med tilstrækkelig sikkerhed til kvantitative bestemmelser af
f.eks. hudtemperatur mhp. feberbestemmelse. Ved at tage højde for disse problematikker,
blev IRTEmålingers evne til at bestemme feber i søer undersøgt.
Nøjagtige IRT målingers evne til korrekt feberbestemmelse blev undersøgt på 20 søer i tiden
omkring faring. IRTEtemperaturmåling af 3 lettilgængelige områder på søerne: ørerod, øvre
del af skulder og bagerste del af yver. Emissivitet af disse tre områder blev tidligere i
projektets forløb bestemt til at være hhv. 0.978, 0.946 og 0.975. Tre forskellige
diskriminantanalyser (lineær, kvadratisk og fleksibel) blev brugt til feberklassifikation. Feber
blev defineret ved rektaltemperatur b 39,5 °C. En ROCEanalyse viste, at lineær
diskriminantanalyse af IRTEmålte ørerodstemperaturer kombineret med rumtemperatur var
bedst til at klassificere feber. Dette gav et areal under ROCEkurven på 0.93.
En cost/benefitEanalyse viste at manuelle IRTEmålinger er billigere end rektalmålinger ved
farefeberprevalens < 7 %. Et intelligent, automatisk overvågningssystem, der samler data fra
IRT, andre sensorer og database, forventes at være billigere end rektalmålinger for alle
farefeberprevalenser grundet tidligere farefeberbestemmelse. I en svineproduktion med 2000
kuld årligt ved en farefeberprevalens på 15 %, forventes den økonomiske besparelse med et
sådant overvågningssystem at være mellem ca. 98.000 kr. og ca. 117.000 kr. årligt med en
klassifikationsevne hhv. som vist i dette studie og med perfekt klassifikationsevne, som er
teoretisk opnåelig med alle tilgængelige data.

19

Brok på transporten – er svin med brok egnede til transport?
Tine Rousing1, SarahELina Aa. Schild1 & Mette S. Herskin1
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Mere end 150.000 gange om året skal der i Danmark træffes beslutning om, om en gris med
udposning ved navleregionen er egnet til transport til slagteriet eller ej. Ifølge gældende
praksis vurderes svin med broksække på under 15 cm i diameter og uden synlige læsioner på
sækken generelt som værende egnede til tranport til slagteri, mens dyr med større
navleregionsudposninger som udgangspunkt ikke er egnede. Der findes imidlertid ingen reel
viden om, hvordan svin med navlestedsudposninger klarer sig under transporten.
Projektet bestod af hhv. et observationelt studium og et kontrolleret forsøg – der begge
fokuserede på at vurdere dyrevelfærden hos grise med og uden navleregionsudposning på
dagen for slagtning. I det observationelle studium indgik der 31 grise med
navleregionsudposninger fra 7 slagtesvinebesætninger. Dyrene blev fulgt på dagen for
slagtning – fra udlevering i den enkelte besætning til slagtning. I det eksperimentelle studium
indgik 28 indkøbte grise med navleregionsudposninger. De blev opstaldet i 6 timer i et
simuleret udleveringsrum i staldfaciliteter på Aarhus Universitet. Dyrevelfærden blev vurderet
på basis af måling af en række dyrevelfærdsindikatorer, herunder udvalgte adfærdsE og
kliniske registreringer såsom: hvileadfærd i udleveringsrum og i opholdstier på slagteri,
aggressionsforekomst målt ved adfærdsytringer samt sår og skrammer, samt tøven,
udskridninger og fald ved fremdrivning. I det observationelle studium blev der ikke fundet
forskel mellem grise med udposninger ved navleregionen i forhold til kontroldyr. Der fandtes
desuden ingen virkning af størrelsen af udposningerne indenfor størrelsesordenen 9–20 cm i
diameter. I det eksperimentelle studie viste post mortem undersøgelser, at kun for 13 ud af de
28 grise med navlestedsudposninger var det brok. Opholdet i udleveringsrummet førte til en
generel stigning i forekomsten af hudlæsioner. Der blev fundet forskelle i adfærd og i skader
mellem grise med eller uden navlestedsudposning: Grise med brok adskilte sig
adfærdsmæssigt fra grise med andre typer udposninger samt kontrolgrise, ved at disse
tilbragte mindre tid liggende, samt mere tid siddende. Modsat det forventede, var der ikke
effekt af størrelsen på udposningerne.

20

Udvikling og dokumentation af koncept for E5læringsmodul: ”(Egen)kontrol af
dyrevelfærd i svinebesætninger”
Helle Stege1 & Camilla Kirketerp Nielsen1
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Udvikling og anvendelse af et interaktivt læringsspil omhandlende dyrevelfærd i
svinebesætninger forventes at kunne fremme viden om velfærd/velfærdsvurdering i
svinebesætninger, sikre en bedre forståelse af lovgivningen, mere ensartethed i
velfærdsvurderingen samt generelt øge fokus på dyrevelfærd hos nye dyrlæger og
landmænd. Dette projekt er et indledende konceptEstudie med formålet at undersøge hvilke
elementer, der bør indgå i et sådant fælles digitalt læringsspil, baseret på pædagogiske og
didaktiske studier af den nuværende undervisning på området.
Foreløbige resultater fra de indledende studier i det veterinære læringsmiljø viser, at et stort
antal af de veterinærstuderende kun har 1E3 besøg i svinebesætninger før afsluttende
eksamen. I den klinisk praktisk undervisning er der desuden sjældent mulighed for, at de
studerende specifikt kan vurdere forhold, hvor dyrevelfærden er kompromitteret. Dette
betyder, at undervisningen ikke er repræsentativ for egentlig praksis. Ved studierne har de
studerende udtrykt et stort behov for at se tingene ”levende” og gerne i flere og forskellige
besætningskontekster. Det er derfor afgørende, at et læringsspil tager hensyn til de
studerendes meget forskellige erfaringsgrundlag. Eksempelvis ved udvikling af læringsspil
med flere niveauer spændende fra – simpelt niveau: én problematik/enkel kontekst til højt
niveau: mange komplekse problematikker/kompliceret kontekst. Undersøgelsen af
læreprocesser i det veterinære læringsmiljø vil blive suppleret med tilsvarende undersøgelser
af læring på landbrugsskolerne. Branchekoden for Dyrevelfærd bruges som udgangspunkt
for produktion af specifikke læringsmoduler, materialet tilrettes i overensstemmelse med
resultaterne fra konceptEstudiet og koordineres med resultaterne fra VID projekt (2013) om
”Validering samt kvalitetsE og fremtidssikring af velfærdsregistreringer i svinebesætninger”,
der bl.a. har peget på behovet for at kunne træne velfærdsvurdering i et komplekst og
virkelighedsnært miljø.
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Rideskoler udbyder rideundervisning på heste ejet af rideskolerne. Mange opfatter
rideskolehestes liv som mindre attraktivt end andre hestes liv. Et højt sygefravær vil være et
velfærdsmæssigt problem og kan have økonomisk konsekvens for rideskolen. Projektets
formål er at undersøge sundhedsstatus og sygefravær hos rideskoleheste.
Projektet omfatter 1) sundhedsundersøgelse inkl. pulsmåling under arbejde af 156
rideskoleheste på 10 rideskoler efterfulgt af 4 måneders dagbogsregistrering af sygefravær
og fraværsårsager hos disse heste, 2) telefoninterview med 100 rideskoler med 1298 heste om
management, personalets uddannelse og hestenes brug, sundhed og sygefravær samt 3
måneders dagbogsregistrering på 17 rideskoler med 227 heste.
Sundhedsundersøgelsen viste generel god sundhedsstatus. Arbejdsbelastning registreret ved
pulsmåling var lav i forhold til andre typer rideheste. Halthed var det største helbredsproblem
og blev observeret hos 10 % af hestene. I dagbogsperioden på 10 rideskoler blev registreret
644 fraværsdage fordelt på 49 (32 %) heste. Halthed var årsag til 76 % af fraværsdagene
fordelt på 60 % af hestene. Feber var næst hyppigste fraværsårsag og udgjorde 8 % af
dagene.
Telefoninterviews med 100 rideskoler viste også halthed som hyppigste årsag (69 %) til
fravær og dårlig adfærd var den hyppigste årsag til udsættelse (80 %). På 17 rideskoler med
dagbogsregistrering udgjorde halthed 54 % af sygdagene efterfulgt af sår og slag (15 %).
Sygefravær faldt signifikant jo flere timer per uge hesten var på fold.
Det konkluderes, at sundhedstilstanden generelt er god. Halthed er det dominerende
sundhedsE og velfærdsproblem, og dårlig adfærd er den hyppigste udsætterårsag.
Resultaterne er foreløbige, og analyserne fortsætter.
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Udegående heste i vinterperioden: Hvilke faktorer har betydning for anvendelsen
af læskure?
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Ifølge Lov om hold af heste (LOV nr. 528 af 06/06/2007) kan heste i vinterperioden være
udegående 24 timer i døgnet, hvis de har adgang til læskur/løsdriftsstald. Loven angiver bl.a.
krav til gulvarealet pr. hest i læskuret, men ikke til f.eks. indgangsforhold. Selvom kravet
vedr. gulvareal opfyldes, er det i praksis typisk ikke alle heste, der får adgang til arealet, fordi
et dominerende individ kan monopolisere indgangen til læskuret.
Formålet med projektet var at undersøge hvilken betydning (i) indretningen af skuret og (ii)
hestenes rangforhold har for brugen af læskure og hestenes velfærd.
I forsøget indgik 32 Islandske heste fordelt på 8 grupper i en 3 måneders vinterperiode.
Hestenes brug af læskure (30 m2, svarende til lovkrav) med en eller to indgange (1. periode, 6
uger) og to indgange med og uden skillevæg (2. periode, 6 uger) sammenlignedes i et
balanceret design. Hestenes brug af skurene blev registreret ved hjælp af vildtkameraer, og
deres rangforhold blev undersøgt i en ressourceEtest. Der blev endvidere indsamlet
gødningsprøver til analyse af stresshormoner (cortisolEmetabolitter). Den foreløbige analyse
viser, at to indgange øgede hestenes brug af læskurene (% billeder med mindst en hest i
skuret; 2 indgange: 13,2±3.0 vs. 1 indgang: 2,8±0,3, P=0.01) og reducerede niveauet af
stresshormoner (ng/g: 2 indgange: 6.8±0.5 vs. 1 indgang: 9.8±0.9, P=0.02). Læskurene blev
benyttet mest i 2. periode, som også var koldest (1. periode: 8,0±2,4 vs. 2. periode: 30,9±2,8,
P<0.001). Skillevægge havde ikke betydning for anvendelsen af skurene (P=0.46) og
påvirkede heller ikke cortisolEniveauet (P=0.57).
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Avl af racehunde giver anledning til en række alvorlige velfærdsmæssige problemer. Disse
skyldes både avl efter ekstreme egenskaber (overtypning) og øget forekomst af arveligt
betingede sygdomme, bl.a. beroende på en høj grad af indavl.
Forfølgelse af følgende to delmål skal være med til at skabe grundlag for forbedret velfærd
hos racehunde i fremtiden:
1.

At skabe viden, som gør det muligt at etablere et dansk
sygdomsregistreringssystem, der er koblet direkte til de smådyrspraktiserende
dyrlægers journaliseringssystemer – idet det antages, at et sådant system vil gøre
det muligt at følge og forebygge forekomsten af arveligt betingede
velfærdsproblemer hos racehunde

2.

At undersøge holdninger og forventninger hos hvalpekøbere – og dermed skabe
grundlag for at mindske efterspørgslen efter hunde fremavlet med ekstreme
træk

I forhold til det første delmål har vi allerede gennem interviews med en række relevante
personer, heriblandt dyrlæger, epidemiologer, udviklere af lignende systemer samt udbydere
af journalsystemer, dannet os et godt overblik over muligheder og udfordringer. Centrale
problemstillinger, som skal håndteres, vedrører bl.a. opvejning af detaljeringsgrad versus
praktisk anvendelighed, de praktiserende dyrlægers motivation for deltagelse, valg af fælles
diagnosekodeEsystem, samarbejde med andre nordiske lande samt ejerskabet af data i et
fælles sygdomsregister.
I forhold til det andet delmål har vi planlagt en spørgeskemaEundersøgelse, der skal afdække
motivationer, holdninger og forventninger hos ejere af hunde med ekstreme træk. Det er
forventningen, at undersøgelsens resultater vil kunne danne grundlag for effektive tiltag
rettet mod at påvirke viden og holdninger hos kommende hvalpekøbere, således at disse, i
højere grad end nu, vil efterspørge sunde hunde.
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