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Danmark har et stort antal databaser, som er etableret med udgangspunkt i mange forskellige formål. Formålene med de enkelte databaser er mangeartede, f.eks: 
1) vurdering af produktionsresultater, 2) vurdering af avlsmål og 3) fødevaresikkerhed.

På nuværende tidspunkt mangler der en samlet oversigt over allerede eksisterende databaser samt en vurdering af, hvor godt de enkelte databasers variable 
understøtter en vurdering af dyrevelfærden.

Desuden mangler der en vurdering af, hvilke data der bør suppleres med, såfremt der skal laves en fyldestgørende og valid vurdering af dyrevelfærden i Danmark.

Baggrund

Formål

Formålet med projektet er: 

1) At etablere en samlet oversigt over danske databaser, som indeholder variable, der kan være relevante for vurdering af dyrevelfærden

2) At give en kvalitativ vurdering af disse variables egnethed til vurdering af dyrevelfærden

Gennemførelse af projektet

Projektet vil blandt andet tage udgangspunkt i følgende databaser i Fødevarestyrelsen: 

Fremtidige perspektiver

Projektet vil gøre det muligt ud fra eksisterende databaser at udpege samt vægte tilgængelige variable, der er relevante i forhold til dyrevelfærden. 

Projektets resultater kan være en del af grundlaget for at udvikle et dyrevelfærdsindeks for hver dyreart, aldersgruppe og produktionsform i Danmark, hvor relevante 
variable for den pågældende dyreart indgår.

Dyrevelfærdsindekset vil i fremtiden kunne bruges til at skabe et overblik over dyrevelfærdstilstanden i Danmark samt udviklingen i dyrevelfærden over tid.
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Fødevarestyrelsens databaser

CHR registret: Det nationale husdyrbrugsregister

VetStat: Det nationale veterinærmedicinregister på besætningsniveau

VetReg: Det nationale dyrlægeregister

Kødkontroldatabasen: Registreringer af bemærkninger i kødkontrollen for kvæg og svin

Svineflyttedatabasen: Registreringer af flytninger af svin

Dyrevelfærdskontroldata: Registreringer af anmærkninger

givet til besætninger i forbindelse med 

Fødevarestyrelsens 5 % kontrol

En deltaljeret protokol er udarbejdet for hver database. Protokollen bidrager med et overblik over blandt andet 1) databasens tilgængelighed, 2) hvem der primært

foretager registreringerne (fx. landmanden eller dyrlægen), 3) de enkelte variable (fx. besætningsstørrelse, besætningstype, sygdomsregistreringer og

kødkontrolsregistreringer), 4) hyppigheden af registreringerne samt 5) vurdering af validiteten af data.

For hver databaseprotokol vurderes de enkelte variables relevans med henblik på en dyrevelfærdsvurdering. Denne vurdering foretages af eksperter indenfor

dyrevelfærd og epidemiologi. En samlet rapport over de enkelte variables relevans for dyrevelfærdsvurdering forventes at foreligge ultimo 2011.
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