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Den 1. juli 2010 trådte Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 763 om 

egenkontrol med dyrevelfærd i kraft. Med denne bekendtgørelse fulgte 

husdyrområde tendensen fra flere andre sektorer, hvor kontrolansvaret i 

højere grad placeres hos den enkelte producent. Selvom man kopierer en 

succesfuld reguleringsmæssig regulering til landbrugsområdet, er det ikke 

sikkert den virker efter hensigten. Det er således rimeligt at antage særlige 

produktionsmæssige, kulturelle og strukturelle forhold i landbruget gør at 

erfaringerne med egenkontrol fra andre sektorer, ikke umiddelbart kan 

overføres. Desuden er det spørgsmålet hvad indførslen af egenkontrol vil 

betyde for befolkningens tillid til at dyrevelfærden er i orden! 

Metode 

Metodisk er disse spørgsmål besvaret gennem 8 interviews med danske 

husdyrproducenter og fire fokusgrupper med forbrugere. Alle interviews 

blev gennemført i perioden juni-oktober 2011. Efter udskrivning af de 

enkelte interviews blev der gennemført en analyse, der bestod af en 

tematisk kodning efterfulgt af en analyse af de argumenter og positioner, 

der optræder inden for de forskellige temaer. 

 

 

Formål 

Formålet med projekt har været at undersøge landmænds og forbrugeres 

holdninger til og reaktioner på implementeringen af egenkontrol af 

dyrevelfærd 

Forskningsspørgsmål 

• Hvilke barrierer (af holdnings- og vidensmæssig, strukturel og kulturel 

karakter) kan implementering af egenkontrol støde imod hos danske 

landmænd? 

• Hvilken betydning vil implementering af egenkontrol ift. dyrevelfærden 

få for tilliden i offentligheden til, at dyrevelfærden er i orden i dansk 

husdyrproduktion? 

Baggrund, formål og metode 

Resultater 

Diskussion 

Landmændene 

Egenkontrol er fjernt og ukendt 

Egenkontrol ikke en del af forbrugernes hverdag 

og indførelsen af egenkontrol er foregået stort set 

upåagtet. Men informeret om den nye kontrol, er 

de fleste skeptiske i forhold til om den gør den 

store forskel. 

Dyrevelfærd handler om skader og sygdom 

Landmændene forbinder først og fremmest 

dyrevelfærd med dyrets fysiske tilstand – vigtige 

aspekter er således fravær af skader og sygdom. 

Dyrevelfærd handler også om autonomi og 

naturlighed 

Udover dyrets fysiske tilstand, spillede faktorer 

som autonomi, integritet, frihed og naturlighed en 

stor rolle for forbrugernes opfattelse af 

dyrevelfærd. 

Man snakker du dyrevelfærdsmæssigt, så mener 

jeg sådan set at [dybstrøelse] er bedst (…) men 

ikke til større dyr, fordi så begynder du jo at få 

klovproblemer. (…) Vi har også færre dyr der 

kommer med lemmelidelser i en dybstrøelsesstald. 

Kan man gøre et eller andet for at undgå [at 

fritgående smågrise angribes af rovfugle]? Jeg ved 

ikke, om grise i naturen går på åbne marker eller 

om de går inde i en skov, hvor der er færre ravne 

og sådan noget. (…) men altså, nogle af dem vil jo 

blive overfaldet af rovdyr og hvad der nu er, sådan 

er naturens orden. Det kan ikke undgås. 

Forbrugerne 

Egenkontrol? Det tager dyrlægen sig af! 

For landmændene er egenkontrol på godt og ond 

en del af deres hverdag. Alle landmænd havde 

derfor også relativt velformulerede holdninger til 

en lang række aspekter af egenkontrollen, men det 

var typisk ikke noget de engageret sig dybt i. 

Altså, man kan sige, det var sådan set dyrlægen 

der styrede det løb der, må jeg sige. Det tog en 

halv time, tror jeg … de har selv udarbejdet den 

her egenkontrol og har fået det formuleret ned på 

noget, som man kan bruge til noget på en bedrift. 

Flere var negativt indstillet overfor egenkontrol 

Det er kendetegnende at flere landmænds oplevelse 

af egenkontrollen var udpræget negative. Kritikken 

handler om det overflødige dobbeltarbejde og 

bureaukratiet. De landmænd der så positivt på 

egenkontrollen betragtede den som en anledning til 

bevidstgørelse eller genovervejelse af eksisterende 

procedurer på bedriften  Men det er mest noget 

”andre producenter” kan have glæde af… 

 

Jeg tænkte, at [egenkontrollen] var fuldstændig hul 

i hovedet. (…) Fordi, det er at tjekke noget som vi 

tjekker hver evige eneste dag. Altså f.eks. den der 

med halebid, jamen jeg går jo ikke kun ud en gang 

hver anden måned og tjekker om vi egentlig taget 

har halebid. Det tjekker jeg hver dag.  

Vi har alle de registreringer [i forvejen]; vi har 

dokumentation for hvad som helst til Dansk Kalv. 

(…). Jamen, det flytter intet for mig, det giver mig 

bare sådan lige lidt mere i den administrative 

ende. Og det kommer ikke ud til dyrene på nogen 

måde. 

Altså, forbrugerne [kan] for mig at se [være] 

fuldstændigt ligeglade med egenkontrol. De skal 

bare vide at produkterne har den kvalitet og den 

dyrevelfærd, som vi er blevet enige om i 

fællesskab.  

Ansvaret 

De fleste forbruger har et nuanceret syn på ansvaret 

for dyrevelfærden, hvor de selv spiller en vigtig 

rolle 

Jamen, hvis vi som forbrugere vil give det dobbelte, 

så tror jeg også, at landmanden vil gøre alt, hvad 

han kan for at burene bliver større [men] når han 

ikke kan leve af det, som han producerer på den 

måde, så bliver han jo nødt til at gøre noget, men 

jeg tror ikke, det er af [egen] vilje, at han gerne vil 

have det dårligt. (…) men han er da presset af 

forbrugeren, når jeg går ned og kigger i køledisken 

og siger, at jeg ikke vil give mere for en kylling. 

Ansvaret 

De fleste landmænd i undersøgelsen påtager sig 

sammen med erhvervet, ansvaret for dyrevel-

færden. I udgangspunktet anses ansvaret ikke for at 

være delt mellem landbrug og forbrugere. 

 

Jamen, dyrlæger. Deres forretning den skal de jo 

også leve af, og hvis de går rundt til bønderne og er 

alt for kritiske, så bliver de afskediget som 

dyrlæger. Simpelthen. Så tager den landmand en 

anden dyrlæge, der er mere forhandlingsvenlig. 

Derfor er det svært for dyrlægerne. 

Dyrlægen 

Flere forbruger er generelt bekymrede over 

dyrlægens rolle. Dyrlægerne ses som økonomisk 

afhængige af landmændene, så man kan man ikke 

stole på, at deres vurderinger er for dyrenes bedste. 

Et forhold, der ikke bliver bedre med 

egenkontrollen 

På den ene side er mange af de interviewede bærer 

af et ruralt frihedsideal, hvor selvbestemmelse og 

frihed for myndighederne er væsentligt. Samtidig er 

de meget kritiske overfor egenkontrollen, som 

netop er i overensstemmelse med disse værdier idet 

dele af kontrolansvaret overdrages til landmanden. 

 

En større accept af et egenkontrolbaseret 

kontrolregime blandt landmændene kunne derfor 

sikres genne ændringer, der var målrettet nogle af 

de knaster mange af de interviewede landmænd 

pegede på. Dette handler ikke mindst om 

oplevelsen af unyttigt dobbeltarbejde. 

Der er en markant forskel på hvilke aspekter 

forbrugere og landmænd inddrager i deres 

vurdering af dyrevelfærden. 

 

Jo bedre overensstemmelse der er mellem 

landbrugets praksis i forhold til dyrevelfærd og 

befolkningens værdier, jo mindre risiko vil der 

være for at der udvikler sig konflikter på dette 

område. I forhold til egenkontrollen handler det om 

hvorvidt kontrolpunkterne på væsentlige punkter 

vil afvige fra forbrugernes forventninger. 

 

Det kunne derfor overvejes at iværksætte en 

oplysningsindsats overfor landbruget om den 

divergens der er mellem erhvervet og befolkningen 

på disse punkter.  

Skal man besvare det, der er et af dette projekts 

hovedspørgsmål, nemlig hvorvidt indførslen af 

egenkontrol har haft betydning for tilliden til 

dyrevelfærden i dansk landbrug, må svaret være et 

klart NEJ. 

 

Årsagen er den simple at der ikke er eller har været 

offentlig opmærksomhed omkring indførelsen af 

egenkontrol. Selv når deltagerne får det nye 

kontrolregime forklaret, er der ikke noget, der tyder 

på tyder på at de reagerer på egenkontrollen med 

væsentlig større tillid: Egenkontrollen ikke gør den 

store forskel fordi folk har svært ved at se at den 

har konsekvenser for landmændenes praksis i 

forhold til dyrevelfærd. 

 

Undersøgelsen peger dog på potentielle brudflader, 

der kan have betydning for folks tillid i fremtiden - 

f.eks. i forbindelse med kontroverser og oprulning 

af velfærdsrelaterede skandaler i medierne.  

Forbrugerne og landmændene er enige om at 

egenkontrollen er uden betydning for fleste 

producenterne, da de allerede gør deres for at sikre 

dyrevelfærden. Samtidig er de enige om at der er 

nogle landmænd, hvor velfærden ikke er i orden og 

hvor egenkontrollen vil bevidstgør dem og være et 

puf i den rigtige retning. 

  

Forbrugere og landmænd peger dog også på 

eksistensen af brodne kar, som er udenfor 

pædagogisk rækkevidde. Her vil egenkontrol ikke 

have nogen effekt, der skal skrappere metoder til.  

  

Når gavnligheden af egenkontrollen skal vurderes, 

er det imidlertid et åbent spørgsmål om det er en 

rimelig fremgangsmåde at pålægge de mange, hvor 

velfærden er i orden, en bureaukratisk byrde, der 

tydeligvis er dem til stor irritation, for at løfte 

velfærden på de besætninger, hvor den ikke er i 

orden og hvor ikke alle er motiverede.  
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… al den tid, landmanden bruger på egenkontrol og 

på planer og al den tid, dyrlægen bruger på at 

overvåge 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? 
" 
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