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BAGGRUND 

Danmark har et stort antal databaser omhandlende kvæg og svin. Disse er etableret med udgangspunkt i mange 

forskellige formål og ofte ud fra, hvilke data der var let tilgængelige. På nuværende tidspunkt mangler dels en samlet 

oversigt over allerede eksisterende data, og dels en samlet vurdering af, hvor godt disse data understøtter  

vurdering af dyrevelfærd. Desuden mangler der en vurdering af, hvilke data de eksisterende databaser  

bør suppleres med, såfremt der skal laves en fyldestgørende og valid vurdering af dyrevelfærd. 
 

FORMÅL 

1. at etablere en samlet oversigt over danske databaser, der kan være brugbare til vurdering af dyrevelfærd 

2. at give en kvalitativ vurdering af disse datas egnethed til vurdering af dyrevelfærd 

3. at identificere hvilke yderligere data, de eksisterende data bør suppleres med for at vurdere dyrevelfærd 

 

 

 

 

 

Databaser –  

Potentialer for dyrevelfærdsvurdering 

 

 

RESULTATER                 KONKLUSION 

MATERIALER OG METODER   

Der er opstillet en skabelon for, hvad en fyldestgørende beskrivelse af en database bør indeholde for at tilvejebringe 

overblik over eksisterende registreringer. Skabelonen er anvendt til at udarbejde detaljerede protokoller for registreringer i 

Fødevarestyrelsens veterinære databaser. Der er efterfølgende afholdt en workshop, hvor de enkelte variable i hver 

database er vurderet med hensyn til relevans og sikkerhed. Relevansen er et udtryk for hvad en variabel siger om velfærd. 

Sikkerhed er et udtryk for, hvor sandsynligt det er, at en given tilstand bliver korrekt registreret. Herudover er der inddraget 

eksisterende vurderinger samt international litteratur. 
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Relevante databaser  

CHRs besætningsdel (CHRB) 

CHR – kvæg (enkeltdyrsdel) 

Svineflyttedatabasen 

Kødkontroldatabasen 

VetStat 

DIKO (Digital Kontrol) –  

(overtrædelser af lovgivning) 
 

Vigtigste variable  

Flytninger af dyr 

Levealder 

Dødelighed 

Kødkontrolfund 

Medicinforbrug 

Tidligere overtrædelser  

af dyrevelfærdslovgivning. 

Ud fra de tilgængelige databaser er det især muligt at 

vurdere aspekter af dyrevelfærd, som er relaterede til 

sygdom. For en fuldstændig dyrevelfærds-

bedømmelse er det nødvendigt at inddrage 

information om de fysiske forhold såsom 

opstaldningssystem, belægningsgrad etc. samt at 

besøge den pågældende besætning og observere 

dyrene direkte.  

          PERSPEKTIVERING OG ANVENDELSE  

  
 

Risikobaseret udpegning af besætninger med 

dyrevelfærdsproblemer 
Myndighedernes udpegning af besætninger til kontrol 

sker bl.a. på baggrund af risikoparametre i databaser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valget af risikoparametre har betydning for 

effektiviteten af udpegningen      

Variabel Vægtning 

variabel 

Proportion Vægtning 

proportion 

Absolut 

index 

Index tal 

Generel a b c X=a*b*c (X/S)*100 

Udmattet 5 0,3 1 1,5 0,5 

Dødelighed 3,5 13,7 1 48 17,6 

Bylder 2 10,7 2 42,8 15,7 

…. … … … … … 

Index 272,8 

Sum (S) 

100 

Udvikling af index for dyrevelfærd – Eksempel 
Velfærdsindex for alle danske søer baseret på data vedr. 

velfærdskontrol, kødkontrol og dødelighed*:     

  

*Scoreværdi og vægtning af score er ikke inddraget i dette eksempel 

Indexet har stor følsomhed for vægtninger 

Fortsat validering af variable er nødvendig    

  


