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Forskningsspørgsmål:

Hvordan kommunikerer landmænd om 
dyrevelfærd og hvilken rolle spiller 

kommunikationen i forhold til dyrevelfærd?
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Design & metode

Antropologi: Videnskab om mennesker og deres 

sociale og kulturelle forskelle og fællesskaber

Metode (en af flere)
› Feltarbejde på flere lokaliteter:

Deltagerobservation på fire konventionelle 

kvæg- og svinegårde

› – med myndighederne  på uvarslet kontrol hos 

husdyrbrugere

Feltarbejde:
”Videnskabelig praksis, hvor antropologen 

placerer sig som en blandt de andre i det 

fællesskab, som studeres. Antropologen må ind 

i den verden der undersøges, det gøres ved at 

tage plads i den..”

› (Kirsten Hastrup, 2002 Ind i Verden, grundbog i 

antroplogisk metode)
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Design & metode

› Kvalitative interviewundersøgelse:

› Med dem jeg møder på gårdene (ejer, 
ansatte, rådgivere, dyrlæger mfl) og med 
parterne under kontrol-besøg

› Med landmænd, der har haft alvorlige 
dyrevelfærdssager i forskellige grader

› Analyse af fund
› Analyse af interviews
› Teoretiske indfaldsvinkler til at forstå og 

generalisere de temaer der kommer frem i 
interviews og feltarbejde
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Konflikter/dilemmaer i mødet mellem 
myndighed og landmand

› Kontrol – ”Man kan altid finde 
noget på os”

› Hvornår og hvordan lider dyret ?

› Kontrol og rådgivning
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Kontrollens attitude og konsekvenser

› Stor kvæggård, kontrollør bemærker 
gode forhold i løsdriftstalden,  
kritiske forhold på den gård, hvor 
kvierne er opstaldet

› God dialog undervejs – venlig 
landmand, venlig kontrollør –
snakker om blandt andet 
managementproblemer

› Efterfølgende klage og konflikt, 
landmanden får et træk i EU-støtten 
pga. af kviernes forhold. 

› Han oplever at: ”de kan altid finde 
noget med de regler der er i dag..”

› Kontrollens erfaring er, at hun skulle 
have udtrykt sig mere klart og have 
dokumenteret med billeder
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”Man kan altid finde noget på os…”

› Kontrol kan opleves som en konstant 

trussel

› Kontrol kan opleves som udøvelse af 

magt – ”kontrolløren skal bare pisse 

territorium af”

› Landmænd under pres oplever kontrol 

som mere urimeligt

› Kontrol kan ses som en eksamen man 

skal bestå – og som noget der er 

uundgåeligt, noget ”vi bare må leve 

med”

› Uenshed – både landmænd og 

kontrollører fortolker loven forskelligt

› Kontrolløren under pres (stigende 

papirmængde, KO-krav, for lidt erfa-

udvekslinger) øger risiko for uens 

fortolkninger
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Hvornår og hvordan lider dyret ?

› CASE:

Svineproducent får indskærpelse, fordi han 

behandler syge grise forkert, han har nogle 

gående som burde være aflivet, mener 

kontrolløren – og han har for få sygestier

Landmanden mener, at når man har flere 

tusind svin gående, hvor forholdene er i 

orden, så bør det vægte mere end at han 

overtræde loven i forhold til nogle få syge 

svin

› Dilemma: 

› Loven krav og landmandens egen erfaring 

om hvad der er vigtigt passer ikke altid 

sammen
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Kontrol og rådgivning

› Kontrol er ikke i udgangspunktet et 

spørgsmål om at give viden videre - men 

om at se, at loven overholdes

› Kontrol kan i dag rumme mulighed for at 

pålægge landmanden at lave en 

handleplan, fx sammen med egen 

dyrlæge – rummer også risiko for konflikt

› Viden om regler og dyrevelfærd kan 

være svært at få spredt i en besætning 

med fx mange ansatte hvor halvdelen er 

udenlandske medarbejdere, hvor der 

tales flere sprog

› Forventning om at kontrol også kan 

rumme rådgivning – formidling af viden?



Oktober 2010

Afrunding

FOKUS PÅ KOMMUNIKATION 

FOKUKS PÅ FORSTÅELSE 

FOKUS PÅ SAMSPILLET OM 
DYREVELFÆRD - MELLEM:

LANDMÆND OG DERES OMGIVELSER

Den antropologiske påmindelse:

Folk gør hvad de gør, af grunde der 

gode nok for dem. Også når de 

handler ”mod bedre vidende”.

Antropologi interesserer sig for, hvad 

folks ”gode grunde” er.

› kilde:Steffen Jöhncke

› Seniorrådgiver, Københavns Universitet, Institut for 

Antropologi


