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Oversigt

• Etikkens bidrag

– Hammer eller lygte

• Sygdom

– Årsager og virkninger

• Velfærd

– Hvornår har dyr det godt?

• Ideal og kompromis

– Hvad er vigtigt og hvad er vigtigst?



Etikkens bidrag



Etikregel nummer 1

• Hvis man vil gøre forskel på A og B, skal man kunne 
pege på en forskel mellem A og B, der kan begrunde 
det

• Sammenhæng og argumentationskraft

• Afstand mellem ideal og virkelighed

Etikregel nummer 2

– Man bør ikke påføre andre følende væsener 
smerte, lidelse, sorg, frustration eller angst med 
mindre

• Det er i deres egen interesse

• Det er en grund til det, som er så vigtig, at den 
retfærdiggør det



Trædepudesvidninger. Ca. 10% af de danske 
slagtekyllinger har kategori 2 skader på grund af 
fugtig strøelse 

Begrebsafklaring

• Afdække betydningen af centrale begreber

– Man bør ikke påføre andre følende væsener 
smerte, lidelse, sorg, frustration eller angst med 
mindre

• Det er i deres egen interesse

• Det er en grund til det, som er så vigtig, at den 
retfærdiggør det



• Stille spørgsmålstegn ved rammerne for 
diskussionen
– Hvilke scenarier skal inkluderes?

• Hvad vælger vi i mellem?

– Hvad er ”realistisk”?
• Som oftest er den sunde fornuft på vores egen side

– Hvad er ”velfærd”?
• Meget forskellige forståelser

– Hvad er konsekvenserne?
• Guesstimates

Hammer eller lygte?



Sygdom

• Årsager til sygdom

– ”Naturlig”

– Produktionsbetinget
• En glidende overgang

• Konsekvenser af sygdom

– Påfører dyret lidelse, smerte, angst, frustration

– Hindrer dyret i at udføre artsspecifik adfærd

– Det, som ikke opleves af dyret



Velfæ
rd

• Sygdom etisk relevant, når det påvirker dyrets 
velfærd
– Forskellige forståelser af velfærd

• Produktionsorienteret
– Tilvækst, kuldstørrelse, medicinering, (levealder)

• Oplevelsesorienteret
– Smerte, lidelse, angst (glæde)

• Adfærdsorienteret
– Udfoldelse af arts-specifikke potentialer (Natulighed)

– Glidende overgang og velfærdssyn, der består af en 
blanding af alle tre grundsyn



Ideal og kompromis

• Udgangspunktet for svaret på, hvor meget 
sygdom og hvilken behandling af dyret, der er 
etisk acceptabelt afhænger af synet på
sygdom og velfærd

• Men bag ved disse lurer de etiske 
grundholdninger
– Spørger man om hvor meget og i hvilken grad, har 

man allerede valgt side



– Nytte-etik
• Målet er at maksimere mængden af livskvalitet for alle 

etisk relevante væsener

• Væsener, der kan opleve smerte og glæde er etisk 
relevante

• Alle etisk relevante væsener har krav på, at deres 
interesser bliver taget i betragtning

• Det etisk rimelige findes i en afvejning af interesser

• Nytteetikeren og de to regler

– 1: A og B behandles ens i ens situationer V

– 2: Kun skade, når det er vigtigt V



• Faktorer, der spiller ind
– Velfærdssyn

• Hvor meget negativt indebærer det for dyret?

– Sygdomsforståelse
• Er det en ”naturlig” del af dyrets liv?

– Andre faktorer
• Økonomi – men på hvilket på niveau?

– Fra producent til langsigtet klimapåvirkning

• Behovstilfredsstillelse
– Hvor vigtigt er det – æstetisk, fysisk mm.?

• Miljøpåvirkning
• Ressourcebrug
• Klima
• Natursyn
• mm

Afslutning

• Diskussionen om rammerne for animalsk 
produktion, herunder sygdom, finder ofte 
sted inden for forudbestemte rammer

– Den nytteetiske kalkule

• Betydningen af de forskellige faktorer 
afhænger af de værdier og interesser, som 
man møder op med



• 3 vigtige pointer
– Det er ikke en selvfølge, at vi kun skal diskutere inden for 

nogle forudbestemte rammer
• De står også til diskussion

– Hvor vigtigt dyrets velfærd er i forhold til vores behov er et 
spørgsmål, som kan diskuteres 

• De to regler
– Behandle A og B ens
– Retfærdiggøre vores handlinger

– Vores svar er også med til at afgøre, hvem vi er
• I hvor høj grad vægter vores behov i forhold til dyrets?

– Alt dette bygger på en problematisering af påstanden om, 
at velfærd og produktion gensidigt forstærker hinanden

• Nemt nok at handle i en win-win
• Men hvem skal tabe, når der er en taber?

Ideal
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