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Søren Juul Jensen, svineproducent  
Hvad har du fået ud af dagen indtil videre? 
- Indtil videre synes jeg, at der tegner sig et billede af, at man positionerer 
sig forskelligt. Der er en holdning i EU, en anden hos dem, der skal sælge 
produktet og en tredje holdning hos dem, som gerne vil have, at vi kommer 
videre. 
 
Hvad havde du af forventninger til dagen i dag, inden du kom? 
- Forventningerne var nok ikke så store, men jeg var nysgerrig på, hvad de andre går og 
tænker på i forhold til at øge dyrevelfærden. Om der er fodslag? Om der er opbrud? Jeg havde 
ikke så store forventninger. 
 
Hvad går du - ganske kort - og tænker på i forhold til dyrevelfærd? 
- Det er ikke som svineproducent, jeg svarer, men som mig personligt. Jeg vil gerne øge 
dyrevelfærden, men jeg vil også gerne tjene penge på det. 
 
 

 

 

 

 

Pernille Fraas Johnsen, dyrevelfærdschef i Dyrenes Beskyttelse 
Hvad har du haft af forventninger til i dag?                                                                   
- Jeg har haft den forventning i forhold til ministeren - nu var det første gang, 
jeg skulle møde hende og høre hende sige noget mere konkret omkring 
dyrevelfærd. Så der har jeg haft en forventning om at få noget afklaring i 
forhold til, om det er noget, hun synes er vigtigt. Der var positivt at opleve, at 
det er noget, hun som fødevareminister har øje for og indsigt i pga. hendes 
baggrund. Det var meget positivt.  
 
Dagen er ikke slut endnu, men hvad har du indtil videre fået ud af dagen? 
- Jeg synes, at det er meget interessant med markedsdrevet dyrevelfærd, som af nogen bliver 
præsenteret som om, det var den nye vej frem. Der synes jeg, at præsentationerne viser, at 
det er mere komplekst end som så, og der er nogle ting som gør, at det ikke bare er lige til, og 
der er nogle barrierer, der skal overvindes.  
 
Samtidig tænker jeg også, at det er som om, vi i Danmark er bagefter. Når man ser på 
supermarkederne andre steder, så er de mere fremme, end vi er i Danmark, hvor det hele 
kommer tilbage til forbrugeren. Min oplevelse er, at i andre europæiske lande, der går 
supermarkederne meget mere markant ud og bruger dyrevelfærd som et kriterium, hvor de 
adskiller sig fra andre supermarkeder. De tager nogle valg, fjerner produkter fra hylderne, 
introducerer nogle nye produkter, hvor de påtager sig et andet ansvar. Det kunne jeg godt 
tænke mig, at vi så noget mere i Danmark.  
 
 
 



Lars Rasmussen, Rose Poultry  
Hvad har du haft af forventninger til i dag?  
- Nok de forventninger at vi skulle blive lidt klogere på, hvad vi skulle gøre 
bedre for dyrevelfærden for at få den afsat - specielt for mit vedkommende - 
kyllinger til forhøjet pris i forhold til det, vi gør nu. 
 
Hvad har du fået ud af dagen indtil videre? Er dine forventninger blevet indfriet? 
- Ikke helt i den grad jeg havde håbet. Jeg er blevet klogere på, hvad det er forbrugerne 
vægter som dyrevelfærd, og det er ikke helt det samme, som vi måler på. Vi går meget og 
kigger på antallet af døde dyr, trædepuder osv., men det er åbenbart ikke det, forbrugerne 
mener med dyrevelfærd. Det handler i højere grad om, om dyrene kommer ud, og om de har 
plads.  
 
 

 

 

 

Peter Stamp Enemark, landskonsulent for Videncenter for Landbrug, 

Kvæg  
Hvad har du haft af forventninger til i dag?  
- Mine forventninger har været at få nogle retningslinjer for, hvordan den 
markedsdrevet dyrevelfærd kan etableres. Det er jo mange aktører, når man 
snakker dyrevelfærd. Det er jo vigtigt, at når landmanden hører ordet 
’markedsdrevet’, så skal de jo vide, hvordan det er markedet reagerer. Det, 
vi fik at vide fra den belgiske indlægsholder (red. Wim Verbeke), var rigtig godt. Han fik 
anskueliggjort, hvor vanskeligt det egentligt er med markedsdrevet dyrevelfærd. Det fik vi 
efterfølgende bekræftet af Thomas Roland. Men vi har ikke fået nogen klare meldinger om, 
hvordan vi præcist skal gøre det. Det havde jeg dog heller ikke forventet, fordi dyrevelfærd er 
så komplekst, som det er. Afhængig af hvordan vi definerer dyrevelfærd, er der forskellige 
indgangsvinkler til, hvordan vi skal fremme det. Og det gør jo, at det er vanskeligt. Bare det at 
vi mødes her blandt mange, som interesserer sig for dyrevelfærd og arbejder med dyrevelfærd 
på vidt forskellige måder, det er jo rigtigt godt. Det er vigtigt at diskutere, hvad vi kan gøre. 
Hvis ikke det er det første, så er det i hvert fald det andet skridt; nemlig at komme i dialog 
med hinanden og få en forståelse for hinandens interesser og forståelse for hinandens måde at 
drive markedsdrevet dyrevelfærd på. 
 
 

 

 

Randi Kok, kontorchef i Danish Crown, Friland A/S 
Hvad har du haft af forventninger til i dag?  
Jeg har haft en forventning om at høre nogle spændende indlæg om, hvordan 
man skal markedsføre dyrevelfærdskød. Og så har jeg været rigtig spændt på 
at høre fødevareministeren. 
 
Hvad har du fået ud af i dagen i dag? 
Der har været nogle rigtigt spændende indlæg, der har givet et indblik i, hvilke udfordringer 
forskellige dele af vores branche står overfor, når det handler om dyrevelfærd. Så har jeg helt 
klart fundet ud af, at vi simpelthen kan bruge vores egen markedsføring, da vi jo markedsfører 
den slags kød.  


