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Projektets formål 

I projektet er sammenhængene mellem dyrevelfærd og økonomi på bedrifter med svineproduktion 

undersøgt. Analyser af disse sammenhænge kan på forskellig måde bidrage med ny viden. Det 

gælder fx landmænds økonomiske motivation til at forbedre deres dyrevelfærd og deres 

økonomiske incitamenter til at overholde de gældende regler for dyrevelfærd.  

Data 

Fra Fødevarestyrelsen er hentet data fra dyrevelfærdskontrollen for 2010 og 2011 samt data fra 

nulpunktsundersøgelsen, som også er gennemført i 2011. Disse data er analyseret i sammenhæng 

med regnskabsdata fra økonomidatabasen på Videncentret for Landbrug i Århus. De økonomiske 

analyser er dog kun baseret på data fra nulpunktsundersøgelsen og regnskabsdata fra 

økonomidatabasen.   

Anvendte metoder 

Der er gennemført statistiske analyser af sammenhængene mellem indikatorer for landmænds 

overholdelse af dyrevelfærdslovgivningen, som fx antallet af registrerede overtrædelser, og 

forskellige regnskabsmæssige nøgletal som dækningsbidraget og dyrlægeomkostningerne, fra de 

samme landmænd. 

Resultater 

Analyserne viser:  

- kun en svag statistisk sammenhæng mellem overholdelsen af dyrevelfærdslovgivningen og 

de økonomiske resultater på de analyserede bedrifter 

- at dyrevelfærden fx ikke afhænger af besætningsstørrelsen 

- at bedrifter, der overtræder dyrevelfærdslovgivningen, har tendens til at have et lavere 

dækningsbidrag (især i integreret svineproduktion) og tendens til lavere effektivitet end de 

bedrifter, der overholder dyrevelfærdslovgivningen  

- at det samlet set tyder på, at landmænd, der har styr på økonomien og har en effektiv 

produktion, også er bedre til at overholde dyrevelfærdsreglerne.           
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Perspektiver 

Mere dokumenteret viden om de økonomiske fordele – og omkostningerne – ved dyrevelfærd kan 

bidrage til øget regelefterlevelse samt en mere omkostningseffektiv offentlig regulering og kontrol 

af den fremtidige dyrevelfærd. Endvidere kan en sådan viden give større indsigt i, hvad en forbedret 

dyrevelfærd må koste i forskellige situationer uden at det går ud over indtjening og 

konkurrenceevne. Det skyldes, at dyrevelfærd også er en vigtig konkurrenceparameter. 

De gennemførte analyser vedrører især statistiske sammenhænge, men ikke årsagssammenhænge 

(dvs. kausalitet) mellem dyrevelfærd og økonomiske resultater. Såfremt der kan fremskaffes flere 

og mere detaljerede data, vil det være muligt at undersøge kausaliteten mellem dyrevelfærd, de 

økonomiske resultater og andre relevante faktorer. 

 


