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SPØRGSMÅL 

Kan en velfærdsvurdering                  
baseret på eksisterende dyrebaserede 
data og ejeroplysninger udpege svine-
besætninger,  der vil få bemærkninger 
ved myndighedernes uvarslede  
velfærdskontrol? 

METODE                                                                             

1. I regi af KU-LIFE/ViD’s ’nulpunktsundersøgelse’ 
efteråret 2011 i 300 danske tilfældigt udvalgte 
svinebesætninger, blev der for 40 rene 
slagtesvinebesætninger, der  indvilligede i at deltage 
i dette studium, indhentet oplysninger vedrørende 
slagtefund, medicinering og dødelighed samt 
udvalgte ejeroplysninger.                                        

2. Oplysningerne aggregeredes til besætnings- 
specifikke velfærdsindekser (BVI’er).                                                 

3. BVI’er for besætninger der hhv. fik og ikke fik 
bemærkninger (indskærpelse, påbud eller 
politianmeldelse)i FVST’s kontrol blev sammenholdt  

 
Data fra eksisterende databaser samt ejeroplysninger 
blev inkluderet jvf. deres reference til WQ®’s  12 
velfærdskriterier: 
 

1   Fravær af sult 

2   Fravær af tørst 

3   God hvilekomfort 

4   God termisk komfort 

5   Bevægelsesfrihed 

6   Fravær af skader 

7   Fravær af sygdom 

8   Fravær smerte forvoldt af  managementindgreb               

9   Fravær aggressiv social-adfærd 

10 Udvisning af artsspecifik  normaladfærd 

11 Godt menneske-dyr-forhold 

12 God generel emotionel status 
 

RESULTATER                                                                            

Blandt de 40 slagtesvinebesætninger fik 17 
besætninger bemærkninger i FVST’s kontrol.                          

Det beregnede velfærdsindeks for de besætninger, der 
fik bemærkninger, var ikke forskellige fra de 23 
besætninger, som ikke fik bemærkninger.  

KONKLUSION  

Det korte svar på forsøgsspørgsmålet er,                            
at dyrebaserede databaseinformationer ikke kunne 
bruges til at udpege svinebesætninger, som vil få 
bemærkninger i FVST ‘s dyrevelfærdskontrol.  
 
Grunden hertil kan være: 
• At  næsten halvdelen af  besætningerne fik 

bemærkninger. 
• At der rent faktisk er manglede sammenhæng 

mellem dyrevelfærd udtrykt  ved eksisterende data 
og risikoen for at få bemærkninger i en 
velfærdskontrol. 

• At kvaliteten i de eksisterende data pt. er for dårlig. 
• Datamaterialets begrænsede størrelse. 
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