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fra Københavns Universitet. Artiklen undersøger, i hvilket 

omfang stræben efter bedre dyrevelfærd vil begrænse mu-

lighederne for at fremme bæredygtighed, og om en udvik-

ling mod en mere bæredygtig husdyrproduktion vil kunne 

forenes med et højere niveau af dyrevelfærd.

Velfærdskontrollens infrastruktur i Danmark beskrives af Fø-

devarestyrelsen i afsnittet ”Myndighedernes kontrol med 

dyrevelfærd i 2012 og fremover”. Det omfatter primært den 

velfærdskontrol, myndighederne foretog i mindst 5% af alle 

besætninger med mindst 10 landbrugsdyr eller heste, kon-

trollen med dyretransporter og på slagterier samt Fødevare-

styrelsens Veterinærrejseholds særlige tematiske kontroller 

på dyrevelfærdsområdet. I afsnittet beskrives desuden det 

nye koncept for velfærdskontrollen, som er trådt i kraft i 

2013, og andre nye initiativer af betydning for dyrevelfærd 

i Danmark.

I temaet ”Syge og tilskadekomne dyr” sættes der fokus på, 

hvad reglerne siger om håndtering af syge og tilskadekomne 

dyr i kvæg-, svine- og pelsdyrbesætninger, og hvad myndig-

hedernes kontrol har vist på området.

Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) har 

i foråret 2013 fungeret som redaktion i forbindelse med 

udarbejdelse af rapporten ”Dyrevelfærd i Danmark 2013”, 

der består af data- og tekstbidrag fra Fødevarestyrelsen, 

Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Du kan læse 

mere om indholdet i rapporten nedenfor: 

ViD's aktiviteter i 2012 er beskrevet i rapportens første afsnit, 

”Året, der gik, i Videncenter for Dyrevelfærd”, som også 

beskriver, hvordan ViD er organiseret.

I rapporten belyser forskere og myndigheder forskellige ak-

tuelle temaer inden for dyrevelfærd.

Under temaet ”Positiv velfærd” giver Björn Forkman og Pe-

ter Sandøe fra Københavns Universitet og Margit Bak Jensen 

fra Aarhus Universitet en indføring i forskellige ideer og be-

greber om positiv velfærd for dyr og introducerer potentielle 

måder til at måle denne.

Temaet ”Dyrevelfærd og bæredygtighed” behandles af Jan 

Tind Sørensen fra Aarhus Universitet og Karsten Klint Jensen 

fororD 
Hermed præsenteres rapporten ”Dyrevelfærd i Danmark 2013”. rapporten giver et indblik i, hvad 
dyrevelfærd er, og hvordan der arbejdes med emnet på universiteter og hos myndigheder. Derudover 
indeholder rapporten resultaterne af myndighedernes dyrevelfærdskontrol i 2012.
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Samtidig indeholder rapporten en række tabeller med re-

sultaterne af myndighedernes velfærdskontrol i 2012. Tabel-

lerne er opdelt på dyreart og kontroltype.

Rapportens faktasider sætter bl.a. fokus på, hvor stor en 

andel af de kontrollerede besætninger der ikke overholdt 

lovkravene på dyrevelfærdsområdet, og på de samlede re-

sultater af myndighedernes kontrol med dyrevelfærd. 

I rapportens appendikser findes oversigter over Videncenter 

for Dyrevelfærds aktiviteter i 2012, relevante lovbestemmel-

ser på dyrevelfærdsområdet, anvendte metoder for dataud-

træk, kildehenvisninger til tekstafsnittene samt en liste over 

offentlige dyrevelfærdskontakter.

Det er redaktionens håb og ønske, at alle med interesse og 

virke inden for dyrevelfærd vil finde nyttig information i rap-

porten, og at den giver lyst til at læse mere om dyrevelfærd 

generelt og om Videncenter for Dyrevelfærds arbejde på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk.

Det bemærkes for god ordens skyld, at de bidrag til rappor-

ten, som er udarbejdet af eksterne bidragydere, er udtryk 

for forfatternes meninger og vurderinger, og at bidragene 

ikke nødvendigvis afspejler Fødevarestyrelsens synspunkter.

Videncenter for Dyrevelfærd, Fødevarestyrelsen
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i 2012 fortsatte Videncenter for Dyrevelfærd sit arbejde med at sætte dyrevelfærd på dagsordenen 
i Danmark. en konference om syge dyrs velfærd, en dyrevelfærdsrapport og igangsættelse af en 
række nye forskningsprojekter var nogle af årets begivenheder. 
Af vIDeNceNTer for DyrevelfærDS SeKreTArIAT

Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) er et samarbejde mellem 

myndigheder og forskere, der skal bidrage til forbedring af 

dyrevelfærden i Danmark. ViD's kerneopgaver er at formidle 

viden om dyrevelfærd til sine interessenter og at igangsætte 

relevant forskning inden for dyrevelfærd. ViD formidler viden 

om dyrevelfærd på flere platforme:

– en årlig konference

– en årlig dyrevelfærdsrapport, som bl.a. indeholder resul-

taterne fra det foregående års kontrol med dyrevelfærd 

og tematekster om aktuelle dyrevelfærdsemner 

– ViD's sider under Fødevarestyrelsens hjemmeside

Læs mere om ViD's aktiviteter i 2012 i Appendiks 1.

Med Veterinærforlig II blev det besluttet at videreføre ViD, 

og dermed er finansiering af ViD sikret de næste fire år. 

Samtlige partier i Folketinget er med i forliget, der blev ind-

gået den 2. november 2012.

Syge DyrS velfærD – TeMAeT for vID’S KoN-
fereNce I 2012 
Den 21. november 2012 blev ViD's årlige konference med ca. 

200 deltagere afholdt. Blandt deltagerne var fødevaremini-

ster Mette gjerskov, dyrevelfærdsforskere fra universiteterne 

samt repræsentanter fra bl.a landbrugsorganisationerne, 

Den Danske Dyrlægeforening, Rigspolitiet og dyreværnsor-

ganisationerne.

Temaet for konferencen i 2012 var ”Syge dyrs velfærd – er 

den god nok?”. Konferencen belyste – efter en indledende 

tale af fødevareminister Mette gjerskov – temaet fra flere 

forskellige vinkler (se faktaboks). en række forskere holdt 

indlæg om sygdomsadfærd, transportegnethed og indikato-

rer for sygdom og velfærd, mens myndighederne fortalte om 

vurdering af transportegnethed og om kampagner, der sæt-

ter fokus på håndtering af syge og tilskadekomne dyr. Der-

næst fortalte en landmand om, hvordan han håndterer syg-

dom i sin økologiske malkekvægsbesætning, og en forsker 

gav en etisk vinkel på håndtering af syge og tilskadekomne 

dyr i produktionen. endelig blev konferencen rundet af med 

en paneldebat med deltagelse af brancheorganisationer, 

dyreværnsforeninger, forskere og myndigheder. Konferencen 

omfattede desuden en postersession med forskningsprojek-

ter, der finansieres af og udføres i regi af ViD. 
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ProjeKTer IgANgSAT uNDer vIDeNceNTer for 
Dyre velfærD 
ViD’s styregruppe har udvalgt fire forskningsprojekter til 

igangsættelse i 2013 (se Tabel 1). Projekternes emner ligger 

inden for hovedtemaerne ”familiedyr” (med særligt fokus på 

heste i 2013) og ”håndtering af syge og tilskadekomne dyr”. 

Projekttemaerne har dermed for første gang bevæget sig 

ud over det hidtidige fokus på produktionsdyrenes velfærd. 

Desuden er der for første gang prioriteret et tværgående 

projekt mellem de to universiteter (se Tabel 1). 

Læs mere om alle igangsatte projekter på ViD’s sider under 

www.fvst.dk.

ViD har i perioden 2010-2012 igangsat i alt 19 projekter på 

dyrevelfærdsområdet. Flere af disse projekter er afsluttet 

eller i den afsluttende fase. Læs mere om nogle af de afslut-

tede projekter på faktasider under dette tekstafsnit:

AfSluTTeDe ProjeKTer I vID I 2012
I 2012 blev følgende ViD-projekter afsluttet:

TræDePuDeSvIDNINger hoS SlAgTeKyllINger 

– eT eKSeMPel På STrATegIer for beDre DyrevelfærD

Professor Björn Forkman (projektleder), Institut for Produktions dyr 

og Heste, Københavns Universitet, lektor Jesper Lassen og adjunkt 

Annemette Nielsen, Institut for Fødevare- og Ressource økonomi, Kø-

benhavns Universitet

Forekomsten af trædepudesvidninger er faldet betydeligt siden 

indførelsen af stikprøvekontrol med slagtekyllingers trædepu-

der i 2002. Formålet med dette projekt var at undersøge, om 

de gode erfaringer fra indførelsen af trædepudereguleringen 

kan overføres til andre områder. 10 interviews med slagtekyl-

lingeproducenter viste, at flere forhold var betydningsfulde for 

reguleringens succes. For det første spiller det en rolle, om pro-

– ændringer i dyrs adfærd under sygdom – hvorfor 
gør de det, og hvad kan vi bruge det til? 

  v/ Mette S. Herskin, seniorforsker ved Aarhus Universitet
– Animal based indicators for welfare and disease 
 – current status and prospects for use
 v/ Sandra edwards, professor ved newcastle University
– Sygdom og sygdomshåndtering uden brug af 

medicin – er det muligt?
 v/ Sten Dissing, økologisk mælkeproducent
– Syge dyr, opstaldning og transportegnethed
 v/ Stig Jessen, dyrlæge i Fødevarestyrelsens Veterinær-

rejsehold 
– Kan køer blive halte af at blive transporteret? 
 v/ Peter Thorup Thomsen, seniorforsker ved Aarhus 

Universitet 
– Det syge dyr – etiske idealer og praktiske kom-

promiser 
 v/ Mickey gjerris, lektor ved Københavns Universitet

Læs mere om ViD's konference i 2012, download video og 
PowerPoint-præsentationer, og se posterne med de igang-
satte projekter på ViD’s sider på www.fvst.dk.

INDlæg veD vID’S KoNfereNce 2012 oM 

”Syge DyrS velfærD”
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ducenterne accepterer, at der er tale om et problem – herunder 

om problemet falder inden for deres forståelse af dyrevelfærd 

som noget, der handler om fysisk smerte og skade. For det an-

det peger undersøgelsen på, at der kan være enkle løsninger, 

som både forbedrer dyrevelfærden og produktionsøkonomien. 

omvendt kan problemstillingen være så kompleks, at løsninger 

enten ikke kan identificeres eller vil være meget omkostnings-

tunge. For det tredje har det stor betydning, hvordan viden 

om løsninger af problemet kommunikeres til producenterne. 

erfaringsbaseret viden har stor gennemslagskraft, mens mere 

teoretisk viden kun anerkendes i mindre grad. endelig er selve 

implementeringen af stor betydning. en gradvis implemente-

ring, som i tilfældet med trædepudereguleringen, bidrager 

tydeligvis til accepten. Men det har også stor betydning, hvor-

dan myndighedernes repræsentanter møder producenterne. 

brug Af ruTINeMæSSIgT INDSAMleDe DATA frA Klov-

beSKærINg TIl vurDerINg Af DeT geNerelle NIveAu Af 

DyrevelfærD I MAlKeKvægSbeSæTNINger

Seniorforsker Peter Thorup Thomsen (projektleder), sektions leder Jan 

Tind Sørensen og jordbrugsteknolog Pia Haun Poulsen, Institut for Hus-

dyrvidenskab, Aarhus Universitet

Formålet med projektet var at undersøge, om forekomsten 

af klovlidelser ved en rutinemæssig klovbeskæring kan sige 

noget om det overordnede niveau af dyrevelfærd i en malke-

kvægsbesætning. Forekomsten af klovlidelser i 30 malke-

kvægsbesætninger blev sammenholdt med et velfærds-

indeks, som målte besætningens overordnede niveau af 

dyrevelfærd. Hvis der var en sammenhæng, ville man kunne 

bruge forekomsten af klovlidelser som en indikator for andre 

velfærdsproblemer i besætningen. Resultaterne fra projektet 

viste imidlertid, at der ikke var nogen statistisk signifikant 

sammenhæng mellem de to mål, og forekomsten af klov-

lidelser kan derfor ikke umiddelbart bruges som en indikator 

for dyrevelfærden i kvægbesætninger.

vID’S STyregruPPe træffer de overordnede beslutninger 
om, hvilke indsatsområder videncenteret skal fokusere på, 
og hvilke projekter der skal igangsættes i regi af viden-
centeret. 

ViD’s styregruppe består af:
– Per henriksen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen
– Trine bødker, kontorchef i Dyrevelfærd og Veterinær-

medicin, Fødevarestyrelsen
– Karen lorenzen, kontorchef for Veterinærenheden, 

Fødevareministeriet.
– hans henrik Dietz, institutleder ved Institut for 

Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet

– Klaus lønne Ingvartsen, institutleder ved Institut for 
Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

vID’S SeKreTArIAT, som er placeret i Fødevarestyrelsen, 
står for den daglige drift af videncenteret.

vID’S ProjeKTgruPPe organiserer oplæg til projekter, 
som godkendes af styregruppen. gennemførelsen af pro-
jekter, der igangsættes i regi af ViD, varetages af projekt-
lederne for de enkelte projekter og sker i samarbejde med 
øvrige relevante projektdeltagere. Projektgruppen arbejder 
desuden med at indsamle og formidle viden om dyrevel-
færd. 

Projektgruppen består af ViD’s sekretariatsmedarbejdere, 
forskningsledere fra Aarhus og Københavns Universiteter 
samt en fuldmægtig fra Fødevareministeriet.

vID’S refereNcegruPPe består af repræsentanter for 
videncenterets primære interessenter, heriblandt land-
brugserhvervets organisationer, dyreværnsorganisationer, 
Rigspolitiet og Den Danske Dyrlægeforening. Formålet med 
referencegruppen er sparring omkring behov og ønsker for 
ViD’s arbejde.

SåDAN er vIDeNceNTer for DyrevelfærD 

orgANISereT
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hAlTheD og leMMelIDelSer hoS Søer På frIlAND

Sektionsleder Jan Tind Sørensen (projektleder), ph.d-studerende Kri-

stian Knage-Rasmussen og seniorforsker Tine Rousing, Institut for Hus-

dyrvidenskab, Aarhus Universitet, samt professor Hans Houe, Institut 

for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet 

Projektets formål var at undersøge forekomsten af halthed 

og lemmelidelser hos søer på friland. ni økologiske so-besæt-

ninger blev hver besøgt to gange i henholdsvis sommeren/

efteråret 2011 og vinteren/foråret 2011/12. en stikprøve på 

ca. 100 søer blev undersøgt i hver besætning. I gennemsnit 

var 8% af søerne halte, mens haltheden var højere ved be-

søgene sommer/efterår (11%) end ved besøgene vinter/forår 

(5%). Sår og bylder relateret til søernes klove samt overvægt 

hos søerne øgede risikoen for halthed. Til sammenligning 

blev 44 konventionelle so-besætninger besøgt. Her blev ca. 

30 drægtige søer undersøgt pr. besætning. Det viste sig, at 

en økologisk so havde signifikant lavere risiko for halthed end 

en konventionel so. Desuden øgede trykninger risikoen for 

halthed hos drægtige søer i begge systemer.

uDSæTTerKøerS velfærD og TrANSPorTegNeTheD

Seniorforsker Peter Thorup Thomsen (projektleder), sektions leder Jan 

Tind Sørensen og jordbrugsteknolog Pia Haun Poulsen, Institut for Hus-

dyrvidenskab, Aarhus Universitet

Formålet med projektet var at undersøge, om malkekøer 

kan blive halte af selve transporten fra besætning til slagteri. 

203 køer fra 18 forskellige besætninger blev udsat for en 

simuleret transport til slagtning. Køernes gang blev vurderet 

i besætningen, inden de blev læsset på en lastbil og kørt en 

tur, som svarede til en gennemsnitlig transport til slagtning. 

efter transporten blev køerne læsset af i besætningen igen, 

og deres gang blev vurderet på ny. Resultaterne fra projektet 

dokumenterer, at sandsynligheden for, at køer bliver halte 

som følge af selve transporten til slagtning, er meget lille.

Syge DyrS velfærD På DAgSorDeNeN. ViD’s årlige konference 
tiltrak ca. 200 deltagere, heriblandt fødevareminister Mette gjerskov, 
dyrevelfærdsforskere fra universiteterne samt repræsentanter fra land-
brugsorganisationerne, Den Danske Dyrlægeforening, Rigspolitiet og 
dyreværnsorganisationerne. (Foto: Fødevarestyrelsen)

KoNfereNce 2012. Syge dyrs velfærd blev debatteret af et panel med 
deltagelse af brancheorganisationer, dyreværnsforeninger, forskere og 
myndigheder. (Foto: Fødevarestyrelsen)
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Projekttitel formål Projektansvarlig institution

Tabel 1. Projekter igangsat i regi af Videncenter for Dyrevelfærd i 2013

Sygefravær hos danske rideskoleheste

Har 80 millioner danske slagtekyllinger 

velfærdsproblemer?

Udegående heste i vinterperioden: 

Hvilke faktorer har betydning for 

anvendelsen af læskure?

Anvendelse af sygebokse og kvantifi-

cering af halte køers behov i relation 

til velfærd

Formålet er at kortlægge sygdomsbyrden og sygefraværet hos ri-

deskoleheste og undersøge årsagerne til, at nogle heste har højt 

sygefravær, og at andre heste tilsyneladende sjældent har en 

fraværsdag. I projektet undersøges det også, om ejers opfattelse 

af årsager til sygefravær stemmer overens med veterinærkliniske 

undersøgelser af hestene.

Formålet med projektet er at undersøge, om de over 80 mil-

lioner danske slagtekyllinger, der er let til moderat halte, har vel-

færdsproblemer, herunder hvilke patologier blandt disse kyllinger 

der medfører velfærdsproblemer, og som der bør fokuseres på i 

fremtiden for at forbedre dyrenes velfærd.

Formålet med projektet er at undersøge faktorer med betydning 

for udegående hestes anvendelse af læskure. Det undersøges, 

hvilken betydning (i) indretningen af læskuret og (ii) hestenes 

rangforhold har for brugen af læskure, samt velfærdsmæs-

sige konsekvenser for de heste, der har reduceret adgang til et 

læskur.

Med henblik på forbedring af syge og tilskadekomne malkekøers 

velfærd er formålet med projektet (i) at kortlægge forekomst, 

udformning og anvendelse af sygebokse i danske malkekvægs-

besætninger og (ii) at kvantificere halte køers særlige behov i 

forhold til opstaldning.

Københavns Universitet

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet og 

Københavns Universitet
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God dyrevelfærd er ikke det samme som fravær af smerte og andre negative oplevelser. for at 
give et fuldstændigt billede af et dyrs velfærd er man også nødt til at inddrage forekomsten af 
glæde, behag og andre positive følelser. Denne tekst præsenterer forskellige ideer og begreber 
om positiv velfærd og mulige metoder til at måle denne.
Af PeTer SANDøe, KøbeNhAvNS uNIverSITeT, MArgIT bAK jeNSeN, AArhuS uNIverSITeT, og björN forKMAN, KøbeNhAvNS uNIverSITeT

PoSITIv velfærD – Dyrevelfærd i Danmark 2013

I stigende grad gives der i forbindelse med diskussionen om 

produktionsdyrenes forhold udtryk for et ønske om, at dy-

rene ikke alene skal undgå smerte og anden form for negativ 

velfærd, men at de også skal opleve positiv velfærd. Denne 

tekst giver dels en historisk oversigt over udviklingen i synet 

på dyrevelfærd og gør dels rede for, hvordan ideen om posi-

tiv velfærd er kommet på dagsordenen. Dernæst præsente-

res der forskellige ideer og begreber om positiv velfærd, og 

endelig gøres der rede for forskellige forsøg, der i de senere 

år er gjort, på at finde metoder til at måle positiv velfærd.

uDvIKlINgeN I SyNeT På DyrevelfærD og freM-
KoMSTeN Af IDeeN oM PoSITIv velfærD
Den moderne opfattelse af dyrevelfærd har sine rødder i en 

rapport, som den britiske Brambell-komite udgav i 1965. 

Rapporten, som på en lang række punkter anbefalede for-

bedrede forhold for landbrugsdyrene, var udtryk for nytænk-

ningen inden for dyrebeskyttelse. Komiteens vigtigste forslag 

var, at alle produktionsdyr har krav på et bestemt niveau af 

velfærd. Denne ide, som de følgende årtier vandt indpas 

ikke bare i britisk, men også anden europæisk lovgivning, 

herunder eU-lovgivning, har hjulpet milliarder af landbrugs-

dyr til en bedre tilværelse.

Forslagene fra Brambell havde dog samtidig en række ind-

byggede begrænsninger i forhold til at sikre produktions-

dyrenes velfærd. For det første blev velfærd alene opfat-

tet som fravær af smerte, frustration og anden form for 

lidelse. For det andet var målet alene at komme af med 

såkaldt ”unødig” lidelse, hvor lidelse, som var nødvendig 

for at opretholde en effektiv husdyrproduktion, ikke blev 

set som unødig. Således ønskede komiteen ikke at forbyde 

burhønseproduktion, da de andre kommercielt interessante 

produktionsformer ikke blev anset for at være bedre for 

dyrene. og for det tredje skulle der foreligge videnskabelig 

evidens for, at en bestemt måde at producere på var ska-

delig for dyrene, for at der kunne gribes ind. Så den dårlige 

dyrevelfærd, videnskaben ikke kunne måle, talte ikke.
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De to sidste begrænsninger må stadig siges at ligge til grund 

for den officielle tankegang og tilhørende regulering i for-

hold til dyrevelfærd. Således er det i de fleste politiske dis-

kussioner en underforstået præmis, at der stadig skal være 

en effektiv og konkurrencedygtig husdyrproduktion – på 

trods af at udtrykket ”unødig lidelse” for længst er røget ud 

af dansk lovgivning. Samtidig er det også klart, at resultater 

fra dyrevelfærdsforskning har en afgørende rolle, når man 

fra politisk hold overvejer at indføre nye regler om forbedret 

dyrevelfærd.

Derimod synes der i dag at være en udbredt kritisk holdning 

til, at fremme af dyrevelfærd alene handler om at beskytte 

dyr mod lidelse og anden form for negativ velfærd. Det 

drejer sig også om, at dyrene skal have det godt, dvs. at de 

skal opleve positiv velfærd. 

forSKellIge begreber og TeorIer oM PoSITIv 
velfærD
At fraværet af negativ velfærd ikke kan stå alene som mål 

for god dyrevelfærd er relativt let at indse. Hvis målet alene 

var at forhindre, at dyr led, så ville den mest effektive vej til 

målet være aflivning. Det er nemlig svært at forestille sig et 

liv helt uden lidelse. Men det er jo en absurd konklusion, at 

man skulle aflive alle dyr for dermed at forhindre, at de kom-

mer til at lide. For selv om der i ethvert liv er et element af 

lidelse, kan denne lidelse jo blive opvejet af gode oplevelser. 

Derfor må de gode oplevelser med, når man skal sammen-

veje velfærden i et dyrs eller et menneskes liv.

I forhold til dette kunne der selvfølgelig argumenteres for, 

at det i praksis er mest simpelt at fokusere på at forhindre 

lidelser og så overlade det til dyret at forfølge de positive op-

levelser. Men dette kan føre til, at der ensidigt fokuseres på 

at beskytte dyret mod lidelse uden samtidig at afveje lidelsen 

i forhold til eventuelle positive oplevelser. Dermed kunne der 

være en tendens til at favorisere sikre og restriktive produkti-

onsforhold på bekostning af øgede udfoldelsesmuligheder. 

når f.eks. Brambell-komite nåede frem til, at hold af høns 

i gammeldags æglægningsbure uden berigelse var at fore-

trække frem for i systemer med større udfoldelsesmuligheder 

for hønerne, kunne dette hænge sammen med, at der ikke 

blev set på de positive aspekter for dyrene af at have bedre 

udfoldelsesmuligheder, selv om disse udfoldelsesmuligheder 

f.eks. var forbundet med en højere dødelighed.

Fremme af dyrevelfærd synes følgeligt at dreje sig om at 

skabe den bedst mulige balance mellem de positive til-

stande, som gør livet værd at leve, og de negative tilstande, 

som trækker den modsatte vej. og en vigtig opgave i den 

forbindelse er at få sat ord på de positive tilstande. De må 

omfatte følelser af glæde, behag, tilfredsstillelse, tryghed 

PoSITIve oPlevelSer. I begrebet dyrevelfærd indgår også positive 
oplevelser. (Foto: Petra gau)
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og lignende. Disse er alle eksempler på, hvad man kunne 

kalde positive følelser. 

eN MoDel for lIvSKvAlITeT
en simpel model for livskvalitet set over et helt liv kan fås 

ved at sammenligne livet med et badekar, hvori der løber 

både varmt og koldt vand. Hvis de positive oplevelser er det 

varme vand, og de negative er det kolde, så kan graden af 

livskvalitet i et liv sammenlignes med temperaturen i bade-

karret, når det er fyldt op. 

Denne model for livskvalitet kan nuanceres og udfordres i 

to dimensioner: Den ene vedrører ideen om, at bæreren af 

livskvalitet kun er en passiv modtager af positive og negative 

tilstande, den anden, at livskvalitet kun drejer sig om følelser, 

altså at fremme de positive og undgå de negative.

Med hensyn til den første dimension kan det være illustrativt at 

tænke over, hvad der kendetegner livet for de mennesker, som 

vi mener har en høj livskvalitet. er det kun, at de ofte oplever 

noget positivt og sjældnere noget negativt? Selvfølgelig indgår 

positive og negative oplevelser i vores forståelse af, hvad det vil 

sige at have det godt, men der synes også at indgå noget om, 

hvordan livets udfordringer håndteres. At leve et godt liv synes 

ikke bare at bestå i, at man er heldig at blive ramt af positive 

omstændigheder, men også at man forstår at få det bedste 

ud af de omstændigheder, som man får tildelt. 

et vigtigt element i det gode liv synes at være, at man har et 

lyst sind og et roligt gemyt. og noget tilsvarende synes at 

gælde for dyrene. Den britiske adfærdsforsker Mike Mendl 

har formuleret dette ved at sige, at et dyrs følelsesmæssige 

reaktioner kan opfattes som en kombination af dets lang-

sigtede baggrundshumør og dets følelsesmæssige reaktion 

på de aktuelle begivenheder.

Denne nuancering af begrebet om det gode liv medfører, 

at man i arbejdet med at sikre dyrs velfærd ikke alene skal 

fokusere sin opmærksomhed på de muligheder, som dyret 

bliver budt gennem livet, men også på dyrets evne til at få 

det bedste ud af livet. 

Denne tankegang ændrer ikke ved, at livskvalitet drejer sig 

om at skabe den bedst mulige balance mellem positive og 

negative oplevelser. Den tjener alene til at pointere, at det 

gode liv skabes i et samspil mellem ydre omstændigheder 

Et dyrs følelsesmæssige reaktioner kan opfattes som en 

kombination af dets langsigtede baggrundshumør og dets 

følelsesmæssige reaktion på de aktuelle begivenheder.

MIKe MeNDl, ADfærDSforSKer (frIT geNgIveT)

KulDe og glæDe. Hunde, der kommer ud og får lov at løbe frit, 
oplever både kulde og glæde. (Foto Petra gau) 
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og indre egenskaber, og at man i arbejdet med at fremme 

dyrevelfærd bør fokusere på begge aspekter.

Den anden dimension, den tankegang, at det kun er sum-

men af de positive og negative oplevelser, der tæller i livs-

kvaliteten, kan udfordres på baggrund af et lille eksempel: 

Tænk på to labradorretrieverhunde, hvor den ene lever hele 

sit liv i et villakvarter med regelmæssige korte ture i snor 

og ellers hjemme i haven eller i stuen, og hvor den anden 

jævnligt bliver taget med på jagt af sin ejer.

Man kan f.eks. forestille sig, at den labrador, der lever som 

villahund, har meget få frustrationer og negative oplevelser, 

mens jagthunden, selv om den har positive oplevelser i for-

bindelse med at gå på jagt og være sammen med sin ejer, 

også oplever at blive udmattet, at komme til at fryse og at 

føle smerte i forbindelse med skader. Samtidig vil jagthun-

den være frustreret, når den nogle gange ikke skal på jagt. 

Lægger man oplevelserne i de to hundeliv sammen, kan det 

se ud, som om villahunden trækker det længste strå, idet 

den i modsætning til jagthunden har næsten lutter positive 

og relativt få negative oplevelser. 

omvendt kunne der måske argumenteres for, at jagthunden 

har en række meget stærke positive oplevelser, f.eks. i for-

bindelse med, at den kan udfolde sin motivation for jagt, at 

den kan være i tæt interaktion med sin ejer, og at den kan 

opleve nye ting og få tilfredsstillet sin nysgerrighed. For at 

kunne sammenligne kvaliteten af de to hundes liv må det 

være muligt at sætte en eller anden form for mål på kvali-

teten af de positive oplevelser og deres styrke. 

To SlAgS PoSITIve følelSer?
I teksten ovenfor blev glæde, behag, tilfredsstillelse og tryg-

hed nævnt som eksempler på positive følelser. Ved nærmere 
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Diagrammet viser, hvor hurtigt rotter løb ned gennem en korridor. 
Den ene gruppe fik altid en stor belønning (de grønne søjler), den 
anden gruppe fik først en lille belønning og derefter en stor (mørkegrå 
søjler). Som det ses i diagrammet, begyndte rotterne at løbe meget 
hurtigere efter skiftet fra lille til stor belønning. At rotterne fik en større 
belønning end forventet fik dem tilsyneladende til at løbe hurtigere 
og måske blive gladere. 

efter skiftInden skift

fIgur 1. PoSITIve følelSer

løbehastighed (m/s) Stor belønning – Stor belønning 

lille belønning – Stor belønning 
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eftersyn synes disse følelser at være af forskellig type, og 

disse forskellige typer af oplevelser kan måske siges at bi-

drage meget forskelligt til et dyrs livskvalitet.

For eksempel er der glæde forbundet med en positiv over-

raskelse; man bliver glad, når man får mere end det, man 

havde forventet. Jagthunden bliver så glad, når den kommer 

med ud på jagt, netop fordi den ikke altid er på jagt. Det er 

her kontrasten, der er det vigtige.

Positive følelser kan også være et resultat af situationer, hvor 

dyret spiller en mere aktiv rolle. At magte udfordringer, som 

dyret selv opsøger, leder tilsyneladende ofte til stærke positive 

oplevelser. Mange dyr er meget nysgerrige og søger decideret 

efter nye udfordringer og problemer at løse. Dette ses specielt 

i situationer, hvor basale behov er opfyldt, og dyrene føler sig 

i overskud. Det er også i sådanne situationer, vi ser unge dyr 

udfolde sig i spontan legeadfærd, f.eks. spontan bevægeleg, 

der højst sandsynligt er forbundet med positive følelser. 

Inden for forskningen i følelser skelnes der mellem episodi-

ske tilstande, som "jeg er glad her og nu", og mere stabile 

tilstande, som "jeg er i balance med mig selv og ser lyst 

på tilværelsen" (”sindstilstand”, engelsk "mood"). Mens de 

episodiske tilstande er produktet af enkeltstående hændelser 

i dyrets liv, så er de mere stabile tilstande en opsummering 

af mange hændelser i dyrets liv i sammenhæng med dets 

nedarvede temperamentsegenskaber. 

Denne skelnen kan tjene til at kaste lys over mulige forskelle 

mellem de to labradorhunde. Det er således teoretisk mu-

ligt at argumentere for, at jagthunden gennem en række 

oplevelser, som ikke er blevet villahunden til del, kan have 

mulighed for at opnå en mere positiv grundstemning i sit 

liv, en bedre sindstilstand. 

DyreTS SINDSTIlSTAND. Det kan være svært at adskille positive og 
negative sindstilstande, hvor dyret er i affekt, udelukkende på basis af 
fysiologiske mål. (Foto: Petra gau)
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Samtidig kan der måske også argumenteres for, at jagthun-

den, når den er på jagt, kan få positive oplevelser af en 

styrke, som betyder, at disse opvejer de negative oplevelser, 

som også følger med. Men dette er som sagt kun teoretiske 

muligheder, som mangler at blive indfriet gennem empirisk 

videnskab. For eksempel skal der udvikles metoder til måling 

af styrken af en følelse.

hvorDAN MåleS STyrKeN Af eN følelSe?
en følelse kan deles op i en komponent, som beskriver ni-

veauet af sindsbevægelse ("arousal"), og en komponent, 

som beskriver værdien af følelsen (”valence”), altså hvor 

positiv eller negativ følelsen er. når en følelse skal vurderes 

i en velfærdsmæssig sammenhæng, er det vigtigt både at 

få vurderet værdien og styrken.

Det er desværre et problem, at mange af de fysiologiske 

mål, som bruges til vurdering af dyrevelfærd (f.eks. puls el-

ler niveau af stresshormon), kun viser en forskel i graden af 

sindsbevægelse, men ikke, hvorvidt oplevelsen er positiv eller 

negativ. Det samme fysiologiske respons kan f.eks. skyldes, 

at dyret er bange, eller at det er seksuelt ophidset.

 

For tilstande med høj grad af sindsbevægelse er der dog 

ofte et adfærdsmønster, der gør det muligt at differentiere 

mellem positive og negative følelsesmæssige tilstande. 

For hunde er der f.eks. stor forskel på en ophidset "vi skal ud 

og gå"-gøen og en truende/frygtsom "hold dig væk"-gøen. 

Ved følelsesmæssige tilstande, hvor dyret har en lavere grad 

af sindsbevægelse, kan det derimod være svært at afgøre, 

hvorvidt dyrets reaktion er udtryk for tilfredshed, altså en 

positiv tilstand, eller om den er udtryk for, at dyret er depri-

meret og således befinder sig i en negativ tilstand.

DyreTS INDre TIlSTAND. når dyret ikke viser nogen aktiv adfærd, kan 
det være svært at udtale sig om dets indre tilstand. (Foto: Björn Forkman)
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På det seneste er der dog fremkommet nye forskningsresul-

tater, som kan bidrage til at løse problemet med at sætte 

værdi på dyrenes følelsesmæssige tilstande. Ideen bag disse 

resultater er, at man kan studere følelsesmæssige tilstande 

ved at se på, hvilke effekter de har på den måde, hvorpå 

dyr tolker verden. Fra studier af mennesker ved vi således, at 

langvarige ændringer i en persons sindstilstand kan påvirke, 

hvordan budskaber modtages. Det samme glas vil således, 

hvis man er i harmoni med sig selv, blive opfattet som halvt 

fyldt, mens det vil blive opfattet som halvt tomt, hvis man 

ikke har det godt med sig selv. 

Fænomenet kaldes af forskerne ”cognitive bias” eller ”emo-

tional bias”. Interessant nok virker det, som om det især er 

ved langvarige følelsesmæssige tilstande, man finder den 

bias. og den simple ide til måling af sindstilstand er, at man 

viser dyrene noget, der alt efter sindstilstand vil blive opfat-

tet som positivt eller negativt, og så måler sindstilstanden 

ved at måle dyrets reaktion. er reaktionen positiv, har dyret 

en positiv sindstilstand, er reaktionen negativ og passiv, har 

dyret en negativ sindstilstand.

Den første artikel, hvor teorien blev afprøvet på dyr, i dette 

tilfælde rotter, blev publiceret i Nature 2004 (Harding et al.). 

efter den første artikel er ideen blevet fulgt op af mange stu-

dier, og fremgangsmåden er efterfølgende blevet afprøvet 

på mange dyrearter, inklusive bier! 

Den metode, som anvendes i disse artikler, går ud på at 

træne dyr til at opfatte forskellige genstande som positive og 

neutrale alt efter deres placering. Derefter kan man udsætte 

dyrene for genstande med en tvetydig placering (svarende 

til et halvt fyldt glas) og måle, om de opsøger genstandene, 

og i givet fald hvor hurtigt. Dermed kan man placere dyrets 

sindstilstand på en skala fra negativ til positiv uafhængigt 

af graden af interesse, de viser. Metoden ville i princippet 

kunne bruges til at finde ud af, om jagthunden faktisk er i 

en bedre sindstilstand end villahunden.

Den store ulempe ved metoden er, at den kræver, at dyrene 

trænes, og derfor tager meget lang tid at bruge, og den 

kan næppe bruges i forbindelse med velfærdsvurdering i 

besætninger af landbrugsdyr. Forskere har derfor prøvet at 

finde andre og mere umiddelbare, eller simple, indikatorer 

for positive følelser.

SIMPle INDIKATorer for PoSITIve følelSer, lege-
ADfærD
Legeadfærd er karakteriseret ved, at adfærdselementer fra 

andre funktionelle sammenhænge (f.eks. flugt, kamp og 

byttefangst) udføres spontant uden for deres normale sam-

menhæng og uden adfærdens normale funktion. De enkelte 

adfærdselementer forekommer således i en anden række-

følge, i et andet forhold og gentaget flere gange end ved 

udførelse af den korresponderende funktionelle adfærd. et 

andet interessant træk ved legeadfærden er, at legen ikke 

tjener det samme formål som den tilsvarende funktionelle 

adfærd. 

Legeadfærd kan kategoriseres i objektleg, bevægelsesleg 

og social leg. Hvilken form for leg der er fremherskende, af-

hænger af dyrearten. Hos f.eks. svin og kvæg ses fortrinsvis 

bevægeleg og social leg, hvor de unge dyr prøver kræfter 

med hinanden, uden at det direkte har noget at gøre med 

etablering af en rangorden. 

Hvad er den bagvedliggende funktion af denne øjensyn-

ligt formålsløse adfærd? Det ved vi ikke så meget om. Da 

adfærden forekommer formålsløs i situationen, er det nær-

liggende at tro, at den giver fordele for dyret på længere 
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sigt. Tidlige teorier gik på forbedret funktionsdygtighed i 

voksenlivet, men det er der ikke fundet meget belæg for. 

nutidige teorier går på, at legen har umiddelbare fordele 

for det unge dyr i form af fysisk træning, kognitiv udvik-

ling, egenvurdering af fysiske og sociale færdigheder samt 

træning af fleksible bevægelsesresponser og emotionelle 

responser på uforudsete hændelser. 

I relation til dyrevelfærd er vi interesserede i motivationen 

bag legeadfærd. Unge dyr er motiverede for at lege, når 

deres primære behov er opfyldt, og de føler sig trygge 

og uden for fare. Leg relaterer således til velfærd ved at 

indikere fravær af negative oplevelser (fravær af underer-

næring, stress, varme-/kuldestress, frygt og frustration). 

Hos vildtlevende dyr ses leg således ikke under ekstreme 

vejrforhold og i perioder med fødemangel. Syge dyr leger 

ikke, og hos vores husdyr er der fundet markante fald i 

legeadfærd ved fravænning og efter kastration. endvidere 

er selve legen formentlig forbundet med positive oplevel-

ser. evidens for, at leg er direkte forbundet med positive 

oplevelser, stammer fra, at dyr aktivt opsøger mulighed 

for at lege. 

givet at vores husdyr har deres primære behov opfyldt og 

er motiverede for at lege, kan vi altså give dem mulighed 

for positive oplevelser ved at holde dem i miljøer, der tillader 

og stimulerer udfoldelse af leg. Forekomsten af leg hos dyr 

er således en potentiel indikator for positiv velfærd, men 

der kan være faldgruber. For det første er der artsforskelle. 

Der er f.eks. artsforskelle mht. virkningen af fravænning 

på forekomsten af leg (ved fravænning falder leg hos svin, 

mens den stiger hos kat). For det andet kan det være svært 

at skelne leg fra anden adfærd, som ikke er positiv, f.eks. 

aggression.

leg. Leg kan muligvis være en indikator for positiv velfærd (Foto: 
Petra gau).
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Sidst, men ikke mindst, skal motivationen for, at nogle gen-

optager det at lege, afklares. Forestiller man sig, at vores 

villahund leger mere end jagthunden, kan dette tolkes på 

flere måder, idet det både kan ses som et tegn på, at vil-

lahunden har mentalt overskud, og som tegn på, at den er 

frustreret og understimuleret. Det skal således afklares, hvor-

vidt leg kan stimuleres hos dyr, der befinder sig i en negativ 

sindstilstand, f.eks. på grund af underernæring, kuldestress 

eller frustration. Hvis dette er tilfældet, vil det komplicere 

anvendelse af leg som en indikator for positiv velfærd.

Der mangler således empiriske undersøgelser til at under-

bygge leg som positiv velfærdsindikator, men nye tekno-

logiske løsninger gør måske, at det i fremtiden kan blive 

lettere at indsamle data til validering af denne lavfrekvente 

spontane adfærd som mål for positiv velfærd. ny forskning 

viser nemlig, at bevægeleg, der er en meget udbredt form 

for leg hos de domesticerede dyr, kan registreres automatisk 

ved hjælp af aktivitetsmålere, der kan adskille legeaktivitet 

fra anden fysisk aktivitet. 

KoNKluSIoN
ovenfor har vi forsøgt at argumentere for, at man i arbejdet 

med dyrevelfærd også er nødt til at arbejde med begrebet 

positiv velfærd. god dyrevelfærd er ikke det samme som fra-

vær af smerte og andre negative oplevelser. Forekomsten af 

glæde, behag og andre positive følelser skal også inddrages 

for at give et fuldstændigt billede af et dyrs velfærd. Inden 

for forskningen i dyrevelfærd er man kommet et stykke vej 

med hensyn til at forstå positive følelser og til at kunne vur-

dere, hvordan de bidrager til et dyrs velfærd. Der udestår 

dog meget arbejde både af begrebslig og empirisk art.

For yderligere læsning se kilder og links i Appendiks 4.
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Dyrevelfærd og bæredygtighed er to kvaliteter, som forventes i nutidens husdyrproduktion. Med 
et øget fokus på netop dyrevelfærd og bæredygtighed er det relevant at analysere mulige mod-
sætninger mellem de to. vil en udvikling mod en mere bæredygtig husdyrproduktion f.eks. kunne 
forenes med en udvikling mod bedre dyrevelfærd? formålet med denne artikel er at undersøge, i 
hvilket omfang stræben efter bedre dyrevelfærd i husdyrproduktionen begrænser mulighederne 
for at fremme bæredygtighed.
Af jAN TIND SøreNSeN, AArhuS uNIverSITeT, og KArSTeN KlINT jeNSeN, KøbeNhAvNS uNIverSITeT

DyrevelfærD og bæreDygTIgheD – Dyrevelfærd i Danmark 2013

Dyrevelfærd og bæredygtighed er to indiskutable kvaliteter, 

som forventes i husdyrproduktionen. Det kan f.eks. aflæses 

af, at der er stor politisk enighed i Danmark om at fremme 

en bæredygtig udvikling, og af, at alle partier har en dyre-

velfærdspolitik, som også omfatter husdyr. 

Dyrevelfærd og bæredygtighed er defineret som to uafhæn-

gige begreber. Dyrevelfærd forstås som et hensyn til dyrene 

for deres egen skyld, mens bæredygtighed er et menneske-

centreret hensyn: Hvorledes bør vi mennesker på langt sigt 

håndtere brugen af naturressourcer og forholdet til det om-

givende miljø? Der er således mulighed for, at de to hensyn 

kan stride mod hinanden.

et simpelt eksempel på en modsætning mellem hensynet til 

miljøbeskyttelse og hensynet til dyrevelfærd er diskussionen 

om, hvorvidt det skal være tilladt at sætte en ring i trynen 

på en økologisk so. I nogle lande, herunder Danmark, er 

tryneringning tilladt af hensyn til miljøet, mens tryneringning 

i andre lande, som f.eks. Tyskland, er forbudt af hensyn til 

søernes velfærd. 

hvAD er DyrevelfærD?
Dyrevelfærd skal forstås som et hensyn til dyrene for dyrenes 

egen skyld. Der er imidlertid mange opfattelser af, hvad der 

er god dyrevelfærd, og dermed også forskellige definitioner 

af dyrevelfærd. Forståelsen af dyrevelfærd kan, som foreslået 

af David Fraser, klassificeres i tre principielt forskellige termer: 

biologisk funktion, følelser (affektiv tilstand) og naturlighed. 

Hvis vi fokuserer på biologisk funktion, lægger vi vægt på 

dyrets sundhed, produktion og mulighed for at reproducere. 

Hvis vi ser på følelser, ser vi på dyrets positive og negative 

oplevelser og lægger vægt på, at dyret undgår smerte, ube-

hag og frygt, og gerne ser, at dyret har positive oplevelser 

som f.eks. leg. Hvis vi vægter naturlighed højt, lægger vi 

vægt på, at dyret har mulighed for at udøve naturlig adfærd, 

og at dyret i så høj grad som muligt lever, som det ville gøre 

som et vildt dyr i naturen.
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MIljøbeSKyTTelSe verSuS DyrevelfærD. I nogle lande, herunder Danmark, er tryneringning tilladt af hensyn til miljøet, mens tryneringning 
i andre lande, som f.eks. Tyskland, er forbudt af hensyn til søernes velfærd. (Foto: Jan Tind Sørensen)
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Ideen om hensyn til dyrene for dyrenes egen skyld kan 

føres tilbage til den engelske nytteetiker Jeremy Bentham 

omkring 1800. Verdens første dyreværnslov blev indført i 

1822 i england. Her beskyttedes dyr mod formålsløs, gru-

som behandling.

Den moderne opfattelse af dyrevelfærd er imidlertid nyere 

og knyttes typisk sammen med bekymringen for intensi-

veringen af husdyrproduktionen i 1960’erne. I 1964 blev 

bogen ”Animal Machines” (på dansk ”Dyr på samlebånd”) 

udgivet i england og rejste stor debat. I england nedsattes 

den såkaldte Brambell-komite, der skulle undersøge dyrenes 

forhold i intensivt husdyrbrug og tage stilling til, om der var 

behov for at beskytte deres interesser.

bIologISK fuNKTIoN – KuN eT DelKrITerIuM for goD 

DyrevelfærD

Brambell-komiteens rapport fra 1965 påpegede, at selv om 

et dyr kan omsætte foder meget effektivt, og dermed synes 

at fungere godt i biologisk henseende, er det ikke nogen 

garanti for, at det ikke i perioder kan lide. Brambell-komiteen 

forkastede således biologisk funktion som et endegyldigt kri-

terium for god dyrevelfærd og inddrog et hensyn til dyrenes 

egne følelsesmæssige oplevelser af deres situation. Denne 

opfattelse af dyrevelfærd, som inddrager såvel hensynet til 

biologisk funktion som hensynet til dyrenes følelsesmæssige 

oplevelser, har efterfølgende præget både lovgivning om og 

forskning i dyrevelfærd i europa.

følelSeSMæSSIge oPlevelSerS beTyDNINg for Dyre-

velfærD

Mens hensynet til biologisk funktion typisk er på linje med 

hensynet til produktivitet, kan der i forhold til hensynet til 

dyrets følelsesmæssige oplevelser opstå konflikter mellem 

produktivitet og dyrevelfærd. Reducerede risici for negative 

oplevelser og muligheder for positive oplevelser vil typisk 

øge produktionsomkostningerne. eksempelvis vil miljøberi-

gelse og bedre mulighed for at udøve rodeadfærd hos svin 

i form af øget halmtildeling kræve mere tid til halmtildeling 

og øgede investeringer til gødningshåndtering. Krav om, at 

søer skal gå løse under faring, vil også kræve mere arbejde 

og mere plads til den enkelte so.

Brambell-komiteen så imidlertid ikke nogen nødvendig mod-

sætning mellem intensiv husdyrproduktion og hensynet til 

dyrene. Dog fandt den det nødvendigt at anbefale en række 

standarder, som ikke bare skulle sikre, at dyrene ikke lider, 

men også, at deres adfærdsmæssige behov tilgodeses. I lov-

givning og i den understøttende forskning stræbes der efter 

at finde en balance, der både tilgodeser dyrene, og som sik-

rer en rimelig rentabilitet for den intensive husdyrproduktion.

heNSyNeT TIl DyreNeS NATurlIgheD

Der er sideløbende udviklet en alternativ forståelse af dyre-

velfærd, som fokuserer på hensynet til dyrenes naturlighed. 

Tilhængere af denne forståelse af dyrevelfærd ser på mange 

måder dyrevelfærd som værende i direkte modstrid med 

intensiveringens definerende træk i husdyrproduktionen. 

Økologisk husdyrproduktion er i de seneste 20 år vokset 

betydeligt i Danmark. Således er hver tredje liter mælk og 

hver sjette skalæg solgt i Danmark økologisk. I økologisk 

husdyrproduktion er der fokus på dyrevelfærd forstået som 

naturlighed. Det ses som unaturligt og forkert at fratage dy-

rene mulighed for naturlig fouragering og derved begrænse 

deres muligheder for naturlig adfærd. Inden for økologisk 

husdyrproduktion lægges der derfor stor vægt på, at hus-

dyrene har adgang til udendørsarealer. 

Undersøgelser har vist, at hensynet til naturlighed spiller 
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en rolle for mange borgere, og mange forbrugere lægger 

vægt på et hensyn til dyrevelfærd ved valg af økologiske 

husdyrprodukter.

Ligesom hensynet til dyrenes følelsesmæssige oplevelser be-

tyder dyrevelfærd set som et hensyn til dyrenes naturlighed, 

at der opstår konflikter mellem dyrevelfærd og produktivitet. 

I mælkeproduktionen vil krav om afgræsning give mere ar-

bejde og vil, alt andet lige, reducere mælkeproduktionen pr. 

ko og markudbyttet pr. hektar. Øgede muligheder for natur-

lig adfærd og adgang til udeareal kræver typisk mere plads 

og mere arbejde pr. dyr og reducerer derved produktiviteten 

pr. investeret krone eller pr. arbejdstime. Øget anvendelse af 

udeareal kan også – afhængigt af belægningsgraden – give 

negative miljøpåvirkninger i form af øget risiko for nedsiv-

ning af næringsstoffer. 

hvAD er bæreDygTIgheD?
Begrebet bæredygtighed går tilbage til sidste halvdel af 

1800-tallet. Inden for områder som fiskeri og skovdrift over-

vejede man, hvordan udnyttelsen af ressourcer kunne opret-

holdes over tid, uden at ressourcemængden blev udtømt. 

Svaret var en forskrift, hvorefter høstraten af en fornybar res-

source inden for et givet areal måtte holdes mindre end eller 

lig med gendannelsesraten af den pågældende ressource.

Diskussionen om bæredygtighed har fulgt to spor med ud-

gangspunkt i hver sin forståelse af begrebet. 

Det ene spor har lagt vægten på studiet af en enkeltstående 

aktivitet som f.eks. husdyrproduktion og søgt at udvide be-

grebet om bæredygtighed ved at se på flere betingelser for 

at kunne opretholde den over tid end det rent biologiske. 

Således fremhæves kravet om social accept blandt nøglein-

teressenterne som endnu en nødvendig forudsætning. 

Der ligger ikke noget hensyn til dyrene for deres egen skyld 

i de to forståelser af bæredygtighed. enkelte, som f.eks John 

Mcglone, har dog prøvet at lave en bæredygtighedsdefini-

tion, som inddrager dyrevelfærd: "Hvis vores produktions-

systemer er i harmoni med miljøet, dyrene, dyrepasserne og 

samfundet, og hvis de er effektive og økonomisk konkur-

rencedygtige, så må systemerne siges at være bæredygtige."

Det andet spor har fulgt Brundtland-definitionen (se fakta-

boksen "en definition af bæredygtighed"). Denne globale 

synsvinkel er på mange måder overlegen, idet den første de-

finition kun kan anvendes på fornybare ressourcer. Brundt-

land-definitionen gør det muligt at sammenligne på tværs 

af ressourcer, fordi definitionen ser på værdien af ressource-

udnyttelsen (i form af behovstilfredsstillelse) i stedet for blot 

fysiske mængder. Det giver muligheder for at overveje ting 

som global arbejdsdeling samt trade-offs og substitution på 

tværs af ressourcer. 

Desværre rummer den globale synsvinkel også meget usikker-

hed, når den skal anvendes i praksis, og det er sikkert grunden 

til, at den mere begrænsede synsvinkel med vægt på enkelt-

stående aktiviteter stadig benyttes. Det er imidlertid vigtigt 

ikke at overse den principielle forskel på de to typer definitio-

ner/spor. Den bliver tydelig, når vi ser på husdyrproduktion.

1970’ernes oliekrise og den efterfølgende debat om ikke-for-
nybare ressourcer blev anstødsstenen til Brundtland-kommis-
sionen, der gav den velkendte definition af bæredygtighed: 
En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de 
nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers 
muligheder for at opfylde deres behov i fare.

eN DefINITIoN Af bæreDygTIgheD
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huSDyrProDuKTIoNeNS globAle MIljøbelASTNINg

Fn's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAo) har i sin 

rapport ”Livestock’s long shadow”, der blev udgivet i 2006, 

problematiseret husdyrproduktionens globale miljøbelast-

ning. FAo-rapporten estimerer, at husdyrproduktionen 

bidrager med 18% af den samlede globale produktion af 

drivhusgasser, hvilket er mere end det samlede bidrag fra 

transport. FAo-rapporten problematiserer også husdyrpro-

duktionens vandforbrug, betydning for skovrydning og be-

lastning af biodiversiteten.

Ser vi i medfør af den første bæredygtighedsforståelse på 

husdyrproduktionen som en isoleret aktivitet, bliver spørgs-

målet, hvorledes rækken af negative effekter kan reduceres. 

Det er i vidt omfang det spor, som FAo følger, og som læg-

ges til grund for mange diskussioner af bæredygtig husdyr-

produktion. Ud fra Brundtland-definitionen rejser det sig 

mere klart som problem, om husdyrproduktion i det nuvæ-

rende omfang globalt set overhovedet er en hensigtsmæssig 

areal- og ressourceudnyttelse, hvis vi holder den op mod 

mulige alternativer.

MulIge SySTeMer, Der forbeDrer båDe Dyrevel-
færD og bæreDygTIgheD
Ud fra Brundtland-definitionen er opgaven at finde den sam-

mensætning af fødevareproduktion, der globalt set bedst 

tilfredsstiller behovene nu og i fremtiden. Der ligger ikke heri 

noget selvstændigt hensyn til dyrene. en reduktion af den 

animalske produktion vil kunne give plads til bedre dyrevel-

færd for det enkelte dyr. et vanskeligt spørgsmål er her, om 

det skal ses som et tab af dyrevelfærd, at der lever færre dyr.

en reduktion af den animalske produktion vil kunne give 

rum for øget bæredygtighed. Det vil imidlertid gøre animal-

ske produkter dyrere og mindre tilgængelige. Forbruget af 

mælk, æg og kød stiger stærkt i de nye vækstøkonomier 

som f.eks. Kina og Indien. Forbruget af animalske produkter 

ligger markant lavere i udviklingslande end i de industria-

liserede lande. Begrænsning i husdyrproduktionen rejser 

således nogle globale fordelingsspørgsmål. 

nye produktionsmetoder, der øger produktiviteten, og som 

ikke i sig selv giver en reduceret dyrevelfærd, åbner mu-

lighed for, at "gevinsten" kan "fordeles" mellem hensyn 

til dyrene på den ene side og hensyn til ressourceforbrug 

og miljøpåvirkning på den anden side. I forhold til bære-

dygtighedsbegrebets første spor, der tager udgangspunkt 

i enkeltstående aktiviteter, forudsætter begge muligheder, 

dvs. en reduktion i husdyrproduktionen eller en øget pro-

duktivitet, at der opnås social accept. 

eTISK regNSKAb for huSDyrbrug

Der har forskningsmæssigt været arbejdet med mulighe-

derne for, at husdyrbrugeren inddrager hensyn til bære-

dygtighed og dyrevelfærd på linje med hensyn til produk-

tionsøkonomi og social accept ved udviklingen af sin bedrift 

og dermed muligheden for at fordele "en gevinst" i forhold 

til forskellige parter. I forskningsprojektet ”etisk regnskab 

for husdyrbrug” udviklede det daværende Danmarks Jord-

brugsForskning og Københavns Universitet med bistand fra 

Handelshøjskolen i København, Landsudvalget for Svin og 

Landskontoret for Kvæg et etisk regnskab for henholdsvis 

kvæg- og svinebedrifter. I etisk regnskab for husdyrbrug 

blev bedriftens aktiviteter udtrykt i form af indikatorer for 

fire parters interesseopfyldelse, nemlig husdyrbrugeren, 

forbrugeren, husdyrene og fremtidige generationer. Resul-

tatet, det udviklede regnskabskoncept, havde en bredde, 

som betød, at ingen enkeltstående rådgivergruppe kunne 

udarbejde og aflægge regnskabet, og resultatet blev ikke 

implementeret. 
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bAlANceN MelleM MIljø og INTeNSIv huSDyr -

ProDuKTIoN

FAo-rapporten peger bl.a. på en øget intensivering og en 

samtidig produktivitetsstigning pr. dyr som midler til at re-

ducere miljøbelastningen. en tilsvarende tankegang ses i 

det danske initiativ Månegrisen, hvor Fødevareministeriet 

vil stimulere til, at der udvikles et nyt produktionskoncept 

for svineproduktion, der er klima- og miljøneutralt (se fakta-

boks om Månegrisen). Som det fremgår af introduktionen af 

initiativet på Fødevareministeriets hjemmeside: "Udfordrin-

gen i dag er, at hensyn til miljøet vil begrænse den danske 

svineproduktion. Men hvis produktion og miljøbelastning 

kan afkobles, skaber det nye muligheder for arbejdspladser 

og vækst." 

Intensivering forstås her som store enheder med mange 

dyr pr. staldareal, pr. hektar og pr. arbejdstime. Samtidig 

forventes ved intensivering et lavt ressourceforbrug pr. pro-

duceret enhed gennem et lavt foderforbrug pr. kg mælk, 

æg og tilvækst. Fødevareministeren udtaler: "Vi skal forene 

dyrevelfærd, miljøhensyn og effektivitet i en helt ny type 

grisestalde." 

Debatten viser, at ikke alle er overbevist om, at dyrevelfær-

den vil blive tilgodeset i systemer, der afkobler produktio-

nen fra miljøbelastningen. nogle ser udfordringer i sådanne 

systemer og sætter spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad 

produktionen kan indrettes på dyrenes betingelser (se f.eks. 

kronik i Politiken den 15. april 2013 om Månegris-projektet). 

De, der lægger stor vægt på naturlighed, vil sandsynligvis 

opleve yderligere intensivering som det modsatte af at tage 

hensyn til dyrene, uanset hvordan produktionssystemet bli-

ver indrettet.

De værDIMæSSIge vAlg for Nye ProDuKTIoNSSySTeMer

Mulighederne for at udvikle systemer, som fremmer både 

dyrevelfærd og bæredygtighed, indebærer således nogle 

afgørende værdimæssige valg med hensyn til forståelsen 

af dyrevelfærd og bæredygtighed. overordnet kan man gå 

i to retninger:

1. Hvis der lægges stor vægt på naturlighed, er den mest 

oplagte mulighed for at kombinere bæredygtighed og dy-

revelfærd at reducere husdyrproduktionen og give dyrene 

mere plads og adgang til udeareal under gode pasnings-

betingelser. Det vil gøre husdyrprodukter luksusprægede 

og give færre adgang til animalske produkter.

2. Hvis der lægges vægt på biologisk funktion og dyrets 

oplevelser, er det en oplagt mulighed at øge produktivi-

teten, men samtidig fastholde fokus på et lavt niveau af 

frygt, sygdom, smerte og ubehag hos dyrene. en stigende 

produktivitet skulle således balanceres, så den tilgodeså 

dyrene, miljøet og bevarelsen af ressourcerne. Det vil 

ikke markant påvirke priserne på animalske produkter, 

men det vil på ingen måde tilfredsstille de forbrugere, 

der lægger stor vægt på naturlighed. Denne mulighed 

bygger på den forudsætning, at et dyr kan leve et godt 

liv i form af gode oplevelser, selv om det lever i intensive 

staldsystemer uden adgang til udearealer. 

Der er uafklarede spørgsmål med hensyn til begrebet "ef-

fektivitet", som knytter sig til de to bæredygtighedssynsvink-

ler, den begrænsende og den globale. Isoleret betragtet er 

intensiv husdyrproduktion mere effektiv og dermed mere 

bæredygtig i forhold til den begrænsende definition. Men 

set ud fra Brundtland-definitionen på bæredygtighed er det 

nødvendigt at tage hele livstidscyklen i betragtning ved vur-

dering af et givet produkt. er der omkostninger ved produk-
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tionen af foder og håndteringen af gødning, der ikke er ind-

draget i fuldt omfang? I forhold til Brundtland-definitionen 

er det også rimeligt at rejse spørgsmålet, om Danmark ud fra 

en global betragtning er det mest hensigtsmæssige sted at 

placere intensiv husdyrproduktion frem for lande, hvor det 

f.eks. ikke er nødvendigt at bruge energi på opvarmning.

endelig er der det politiske spørgsmål om, hvorvidt husdyr-

produktionen først og fremmest skal tilgodese de fattigste 

eller den mest købedygtige del af markedet.

Der er således fortsat behov for en diskussion af de værdier, 

der skal forme visionerne for fremtidens husdyrbrug.

 

For yderligere læsning se kilder og links i Appendiks 4.
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fAKTA – MåNegrISeN – eT PArTNerSKAb oM bæreDygTIg og effeKTIv SvINeProDuKTIoN
Af føDevAreSTyrelSeN

bAggruND og forMål
Dansk svineproduktion kan skabe nye arbejdspladser og 

vækst i hele landet. Udfordringen i dag er, at hensyn til 

miljøet sætter grænser for udviklingen af dansk svinepro-

duktion. Regeringen er derfor i gang med at etablere et am-

bitiøst partnerskab – Månegrisen – der skal gøre det muligt 

at producere svin uden at belaste miljø og omgivelser, og 

hvor der ikke gås på kompromis med det danske niveau af 

dyrevelfærd og dyresundhed.

Den grønne svinestald skal være opført på vilkår, der gør 

det attraktivt for danske landmænd at investere i tilsvarende 

anlæg. Det betyder, at teknologier, der endnu ikke er kom-

mercialiseret eller demonstreret i stor skala, skal udvikles og 

gøres tilgængelige for husdyrproduktionen. 

Partnerskabet skal desuden – på tværs af myndigheder – ud-

vikle det reguleringsmæssige grundlag, der fremmer grønne 

investeringer i landbruget.

hveM DelTAger?
I partnerskabet deltager bl.a. myndigheder, vidensinsti tu-

tioner, miljø- og teknologivirksomheder, svinebranchen og 

interesseorganisationer.

hvor KAN jeg læSe Mere?
Læs mere om Månegrisprojektet på naturerhvervstyrelsens 

hjemmeside, www.naturerhverv.fvm.dk.
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PArTNerSKAbeT oM MåNegrISeN skal gøre det muligt at producere svin uden at belaste miljø og omgivelser og uden at gå på kompromis 
med det danske niveau af dyrevelfærd og dyresundhed.
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MynDIgHeDeRneS 
KonTRoL MeD 

 DyReVeLFæRD I 2012 
og FReMoVeR

4
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I DeTTe AfSNIT beSKrIveS KoNTrolleNS INfrASTruKTur, SoM DeN vAr I 2012 I beSæTNINger, uNDer TrANSPorT 

og På SlAgTerIer. Der gIveS DeSuDeN eN KorT PræSeNTATIoN Af DeT Nye KoNTrolKoNcePT, Der er TAgeT I brug 

I 2013, og Der gIveS eN overSIgT over øvrIge Nye og KoMMeNDe INITIATIver og lovgIvNINg, Der hAr relevANS 

for DyrevelfærDeN I DANMArK.

Af føDevAreSTyrelSeN

MyNDIgheDerNeS KoNTrol – Dyrevelfærd i Danmark 2013

geNerelT oM DyrevelfærDSKoNTrol
Der er en række forskellige lovkrav til, hvordan landbrugsdyr 

skal opstaldes, transporteres og slagtes. Landmanden skal 

sørge for, at lovkravene er overholdt, når han opstalder sine 

dyr, transportøren skal sørge for, at regler om transport af 

dyr overholdes, og på slagteriet er det virksomhedslede-

ren, der skal sørge for, at dyrevelfærdsreglerne overholdes. 

Myndighederne har til opgave at kontrollere, at lovkravene 

overholdes, via den kontrol, der gennemføres. 

Læs mere om, hvilke lovbestemmelser der gælder for de 

forskellige dyrearter, i Appendiks 2 bagerst i denne rapport. 

hvorDAN grIber MyNDIgheDerNe IND?

Resultatet af en kontrol kan være, at alt er oK. Men hvis 

der er overtrådte lovbestemmelser, har kontrolmyndighe-

den forskellige reaktionsmuligheder afhængigt af karakte-

ren og alvoren af overtrædelsen. Kontrolmyndigheden har 

mulighed for at meddele indskærpelser eller give påbud, 

hvis der er tale om overtrædelser, som kan karakteriseres 

som ulempe eller uforsvarlig behandling. groft uforsvarlige 

forhold eller påbud, som ikke efterkommes, resulterer i en 

politianmeldelse (se faktaboksene om indskærpelse, påbud 

og politianmeldelse).

hveM KoNTrollerer KoNTrolleN?

eU har en særlig inspektionsenhed, FVo, som med mel-

lemrum undersøger, om medlemslandenes kontrol er til-

strækkelig til at sikre overholdelse af eU's regler på bl.a. 

dyrevelfærdsområdet. I november 2010 gennemførte FVo 

den seneste dyrevelfærdsinspektion i Danmark. Inspektio-

nen fokuserede især på velfærdskontrol i besætninger med 

æglæggende høner og med svin samt kontrol i forbindelse 

med transport af dyr.

Læs mere i de inspektionsrapporter, FVo offentliggør på 

eU's hjemmeside: ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm
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Påbud gives af myndighederne for lovovertrædelser af mere 
alvorlig karakter, hvor det ikke er tilstrækkeligt at vejlede om 
reglerne. Myndighederne følger op på et påbud. Det sker 
enten med et nyt kontrolbesøg eller ved at kræve dokumen-
tation for, hvornår og hvordan der er rettet op på lovover-
trædelsen.

hvorNår gIver MyNDIgheDerNe eT PåbuD?

en indskærpelse er en vejledning i at overholde gældende 
regler. Myndighederne giver indskærpelser, når landmanden 
har brug for at få præciseret de gældende regler. 

hvorNår gIver MyNDIgheDerNe eN INDSKærPelSe?

Myndighederne melder den besætningsansvarlige til politiet, 
hvis der er tale om groft uforsvarlig behandling af dyr, f.eks. 
et kronisk sygt dyr, der ikke er i sygesti, ikke er behandlet, 
ikke er tilset af en dyrlæge eller ikke er aflivet i tide. I visse 
tilfælde indgiver myndighederne også en politianmeldelse, 
når der er tale om uforsvarlig – men ikke grov – behandling 
af dyr. Myndighederne kan desuden indgive politianmeldelse, 
hvis landmanden ikke retter op på forholdene efter et påbud.

hvorNår INDgIver MyNDIgheDerNe eN PolITI-

ANMelDelSe?

DyrevelfærDSKoNTrol I beSæTNINger MeD 
lANDbrugSDyr og heSTe
I 2012 tilrettelagde og afrapporterede Fødevarestyrelsen 

stikprøvekontrollen i besætninger med landbrugsdyr og 

heste og havde dermed det faglige ansvar for kontrollen, 

herunder at udarbejde og opdatere indholdet af de tjeklister 

og instrukser, som anvendes af kontrollørerne. Kontrollører 

fra naturerhvervstyrelsen (nAeR) udførte screeningskontrol 

af besætningerne med mulighed for at tilkalde en dyrlæge 

fra Fødevarestyrelsen, som beskrevet nedenfor. nAeR havde 

dermed ansvaret for, at stikprøvekontrollen blev udført. 

uDPegeDe beSæTNINger TIl velfærDSKoNTrol 2012

Fødevarestyrelsen foretog i 2012 udpegningen af besætnin-

ger til kontrol på baggrund af tilgængelige relevante data 

om besætningerne. Besætninger med kvæg, svin, får, ge-

der, heste, pelsdyr, æglæggende høner, slagtekyllinger, gæs, 

ænder, kalkuner, hjortedyr, fjervildt og strudsefugle indgik i 

kontrollen, der omfattede 5% af besætninger med 10 eller 

flere dyr. For nogle dyrearter eller dyregrupper – f.eks. pelsdyr 

og fjerkræ – var der tale om en højere kontrolfrekvens end 

5%. Se antal kontrollerede besætninger i Tabel 2 nedenfor.

Udpegning af besætninger til kontrol skete så vidt muligt på 

baggrund af risikoparametre. De overordnede udpegningskri-

terier, der blev brugt til udpegningen i 2012, omfattede bl.a.: 

– Økologiske svine-, kvæg-, fåre-, gede- og slagtekyllinge-

besætninger

– Fåre-, heste- og slagtekyllingebesætninger med tidligere 

overtrædelser af Dyreværnsloven

– Besætninger med slagtekyllinger, der eksporteres til 

 slagtning

nogle af de besætninger, der indgik i 5%-stikprøvekontrol-

len, er besætninger, som var udpeget til krydsoverensstem-
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– I beSæTNINger:
 naturerhvervstyrelsens (nAeR’s) kontrollører screenede de 

besætninger, der var udpeget til stikprøvekontrol for dyre-
velfærd. I besætninger, hvor der var samtidig medicinkon-
trol, og i besætninger, der var udpeget til 50%-kontrol, 
blev kontrollen udført af både en kontrollør fra nAeR og 
en dyrlæge fra en af Fødevarestyrelsens veterinære kon-
trolenheder. nAeR havde desuden ansvar for kontrollen 
med minkhegn, handelsnormerne for æg, mælkehygiejne 
og vildtopdræt samt krydsoverensstemmelseskontrollen 
(Ko-kontrollen). Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold 
udførte tematiske kontroller på dyrevelfærdsområdet (se 
Tabel 3).

– veD vejKoNTrol Af TrANSPorTer: 
 Politiet med dyrlægefaglig bistand fra Veterinærrejse-

holdet.
– På SAMleSTeDer og veD uDførSel Af Dyr 

 DIreKTe frA beSæTNINg: 
 embedsdyrlæger ansat i Fødevarestyrelsen.
– På SlAgTerIer: 
 embedsdyrlæger bistået af teknikere, alle ansat i Føde-

varestyrelsen.

hveM uDførTe DyrevelfærDSKoNTrol I 2012?

melseskontrol (Ko-kontrol). Ko-kontrollen indebar, at disse 

besætninger – ud over dyrevelfærd – også blev kontrolleret 

for overholdelse af en række andre regelsæt, som er en 

forudsætning for at modtage landbrugsstøtte. Det er f.eks. 

bestemmelser om mærkning, smitsomme sygdomme og 

optegnelser over medicinsk behandling. 

hvorDAN TIlreTTelAgDeS DyrevelfærDSKoNTrolleN 

I beSæTNINgerNe I 2012?

Det var nAeR's ansvar at udføre kontrollen i de udpegede 

besætninger. Hvis nAeR’s kontrollør i forbindelse med dy-

revelfærdskontrollen konstaterede, at der var forhold i be-

Dyreart 2012

Svin 619

Kvæg 519

Får 145

geder 43

Heste 50

Pelsdyr* 795

Slagtekyllinger** 52

æglæggende høner*** 100

ænder, gæs, kalkuner 7

Hjortedyr 36

Fjervildt 22

Strudsefugle 18

I alt 2.406 

Tabel 2. Antal besætninger, der blev kontrolleret i 2012 

*  Kontrollen omfattede 50% af besætningerne.
**  Kontrollen omfattede 5%, dog mindst 50 besætninger.
*** Kontrollen omfattede alle besætninger med bursystemer og 50 

besætninger med alternative systemer.

sætningen, der krævede en veterinærfaglig vurdering, skulle 

kontrolløren kontakte en af Fødevarestyrelsens veterinære 

kontrolenheder med henblik på tilkald af en dyrlæge. Tilkal-

det skete med enten fire timers eller 24 timers frist afhæn-

gigt af, hvor alvorlig situationen var.

TeAMKoNTrol og 50%-KoNTrol 

nogle besætninger blev i 2012 udpeget til en såkaldt team-

kontrol, hvor en kontrollør fra nAeR og en dyrlæge fra Fø-

devarestyrelsens veterinære kontrolenheder gennemførte 

kontrollen i fællesskab. Dette gjaldt besætninger, som var 

udpeget til 50%-kontrol, samt besætninger, der var udpeget 
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til samtidig kontrol af dyrevelfærd og medicinanvendelse. 

50%-kontrollen indebar, at en besætning havde op til 50% 

risiko for at blive udpeget til kontrol, fordi særlige risikoindi-

katorer gjorde sig gældende (f.eks. tidligere overtrædelser, 

høj dødelighed eller højt antibiotikaforbrug).

hvorDAN foregår KoNTrolleN I beSæTNINger?

Kontrolbesøgene er som udgangspunkt uanmeldte for at 

give det mest realistiske billede af forholdene i besætnin-

gen. I nogle besætninger kan det være vanskeligt at træffe 

en besætningsansvarlig, og det kan da være nødvendigt 

at varsle kontrollen med en 48-timers frist, men det forud-

velfærDSKoNTrol I beSæTNINger. Ved et kontrolbesøg gennemgår kontrolløren besætningen for at vurdere, om dyrevelfærdslovgivningen 
er overholdt. (Foto: Lars Bahl)

sætter, at der har været aflagt mindst to forgæves besøg i 

besætningen. Hvis besætningsejeren eller dennes repræ-

sentant ikke træffes på besætningsadressen, gennemføres 

kontrollen ikke.

Kontrolbesøget indledes med, at kontrolløren præsenterer 

sig selv og forklarer formålet med og omfanget af kontrol-

len. Den besætningsansvarlige bliver også gjort bekendt 

med kontrollens retslige grundlag. når kontrolbesøget er 

slut, får den besætningsansvarlige en kontrolrapport som 

dokumentation for, at kontrollen er gennemført.
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besætningsdyrlæge, som besætningsejeren har indgået en 

sundhedsrådgivningsaftale med, auditerer besætningseje-

rens egenkontrol i forbindelse med rådgivningsbesøg i be-

sætningen.

Læs mere om obligatorisk sundhedsrådgivning og egenkon-

trol med dyrevelfærd på Fødevarestyrelsens hjemmeside, 

www.fvst.dk.

veTerINærrejSeholDeTS KAMPAgNer veDrø-
reNDe DyrevelfærD I 2012 
gennem tematiske kontrolkampagner er Fødevarestyrel-

sens Veterinærrejsehold med til at sætte fokus på særlige 

områder inden for velfærden hos landbrugsdyr og heste 

i Danmark. I 2012 gennemførte Veterinærrejseholdet fire 

kampagner med fokus på dyrevelfærd (se Tabel 3). 

Læs mere om nogle af kampagnerne i temaafsnittet "Syge 

og tilskadekomne dyr" og på Fødevarestyrelsens hjemme-

side, www.fvst.dk.

Tabel 3. Veterinærrejseholdets kampagner på dyrevelfærdsområdet i 2012

Kampagneemne  Dyreart  Antal kontroller

Håndtering af syge og tilskadekomne svin samt indretning og brug af sygestier i slagtesvinebesætninger Slagtesvin  50

Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i økologiske malkekvægsbesætninger Malkekvæg  50

Kontrolkampagne i minkbesætninger  Mink  97

Dyrevelfærd i hestehold, der handler med heste   Heste  23

Kontrolbesøgene i 2012 foregik på den måde, at kontrol-

løren gennemgik hele besætningen for at vurdere, om den 

besætningsansvarlige overholdt dyrevelfærdsreglerne. Til 

denne gennemgang benyttede kontrolløren en tjekliste med 

de gældende bestemmelser for hver enkelt dyreart. Kontrol-

løren noterede, om de forskellige regler blev overholdt, f.eks. 

om dyrene i en svinebesætning havde nok halm eller andet 

rodemateriale, og om der var nok sygestier til rådighed. 

Se resultaterne af kontrollen i besætninger i 2012 i Tabel 

7-20 bagerst i rapporten.

oblIgATorISK SuNDheDSråDgIvNINg og egeN-
KoNTrol MeD DyrevelfærD
Landmænd med større kvæg- og svinebesætninger1 og pels-

dyrfarme med mindst 20 voksne tæver (hundyr) eller mindst 

100 hvalpe skal indgå obligatoriske sundhedsrådgivningsaf-

taler med krav om et vist antal årlige rådgivningsbesøg fra 

en praktiserende dyrlæge. Den besætningsansvarlige skal 

desuden sørge for, at der udføres egenkontrol, som sikrer, 

at bestemmelserne på dyrevelfærdsområdet overholdes. 

Kravet om egenkontrol omfatter alle besætninger med 

kvæg og svin med indgået sundhedsrådgivningsaftale. Den 

1  Større kvæg- og svinebesætninger omfatter besætninger med over: 100 
voksne kreaturer, 200 ungkreaturer, 300 søer, gylte eller orner på stald, 3000 
slagtesvin på stald, 6000 smågrise på stald.
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DyrevelfærDSKoNTrol veD TrANSPorT Af Dyr
Myndighederne udfører kontrol med de forskellige 
typer af transport, som dyr kan udsættes for, enten 
stikprøvebaseret eller på samtlige dyr, som det f.eks. 
er tilfældet for indtransport til slagteri.

Dyr transporteres i mange forskellige sammenhænge, f.eks. 

når de skal opfedes i andre besætninger end dem, hvor de er 

født, eller når de skal til slagtning. Transport er en uvant si-

tuation for de fleste dyr, og hvis transportforholdene ikke er 

i orden, kan dyrene blive udsat for angst, lidelse og smerte. 

Der gælder en række regler for transport af dyr. For ek-

sempel skal dyrene være transportegnede. Det betyder, at 

de ikke må være syge eller have skader, der fører til, at de 

udsættes for smerte og lidelse under transporten. Dyr må 

heller ikke transporteres, hvis de er højdrægtige, dvs. hvis 

de er i de sidste 10% af drægtigheden. 

Transport af traditionelle landbrugsdyr (kvæg, svin og fjer-

kræ) udgør den største del af transporterne, men der trans-

porteres også en del heste. Bestemmelser om beskyttelse af 

dyr under transport findes i eU's Transportforordning, som 

gælder i alle eU-lande, samt i Fødevareministeriets (tidligere 

Justitsministeriets) bestemmelser om beskyttelse af dyr un-

der transport og bestemmelser om uddannelse i transport 

af dyr. 

Ifølge eU's Transportforordning skal der for transporter 

af mere end otte timers varighed over en landegrænse af 

kvæg, får, geder, svin og heste (undtagen registrerede heste) 

udarbejdes en såkaldt logbog. Logbogen for en transport 

indeholder både oplysninger om planlægningen af trans-

porten og oplysninger om selve forløbet af transporten, når 

denne er afsluttet.

Læs mere om lovbestemmelserne for transport af dyr i Ap-

pendiks 2.

Se resultaterne af kontrollen i 2012 i Tabel 21-25 bagerst i 

rapporten.

SåDAN foregår KoNTrolleN MeD TrANSPorT Af Dyr

når dyr transporteres til udlandet via samlesteder eller di-

rekte fra besætningen uden at transporteres over et samle-

sted samt ved ankomst til slagteri, udfører Fødevarestyrel-

sens dyrlæger altid kontrol af dyrenes transportegnethed. 

embedsdyrlægerne kontrollerer alle dyr for at vurdere, om 

de er eller har været egnede til den pågældende transport. 

Hvis et dyr f.eks. er skadet med et benbrud, må det ikke 

transporteres. 

Fødevarestyrelsen foretager herudover stikprøvekontrol af 

transport af dyr ved eksport direkte fra besætninger, i for-

bindelse med omsætning via samlesteder og ved ankomst til 

slagterier. Kontrollen omfatter, foruden dyrenes transporteg-

nethed, køretøj og ledsagedokumenter. Stikprøvekontrollen 

kan dermed bl.a. omfatte, hvordan dyrene håndteres, om 

pladskravene i køretøjet er overholdt (indvendig højde og 

areal), om transportmidlets indretning lever op til lovgiv-

ningens krav, og om de krævede dokumenter er til stede.

vejKoNTrol Af DyreTrANSPorTer

Politiet udfører hvert år stikprøvekontrol af dyretransporter 

på motor- og landeveje. Denne kontrol bistås af Fødevaresty-

relsens Veterinærrejsehold, som udfører en veterinærfaglig 

vurdering af dyrenes transportegnethed.

Se resultaterne af vejkontrollen i 2012 i Tabel 28-29.
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velfærDSKoNTrol veD TrANSPorT Af Dyr. Fødevarestyrelsens dyrlæger kontrollerer, om reglerne for transport af dyr er overholdt, f.eks. 
om dyret er egnet til den pågældende transport. (Foto: Fødevarestyrelsen) 
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AuTorISATIoN TIl TrANSPorT Af Dyr

Transportforordningen gælder for transport af hvirveldyr 

i forbindelse med økonomisk virksomhed. Forordningen 

kræver, at en transportvirksomhed skal autoriseres, hvis der 

transporteres dyr længere end 65 km. Det er Fødevaresty-

relsen, der udsteder transportautorisationer.

Transportforordningen skelner mellem korte og lange trans-

porter. Transporter på højst otte timer er korte transporter, 

mens transporter på over otte timer er lange. Forordningen 

stiller skrappere krav til lange dyretransporter end til korte. 

Desuden er der forskel på de krav, transportvirksomheden 

og chaufføren skal opfylde ved korte og lange transporter. 

hvorDAN grIber MyNDIgheDerNe IND, hvIS Der er 

overTræDelSer?

Hvis embedsdyrlægerne konstaterer, at transportbestemmel-

serne ikke er overholdt, kan de enten give en indskærpelse, 

eller de kan anmelde overtrædelsen til politiet. Indskærpelser 

gives typisk, når der er tale om førstegangsovertrædelser, 

som vurderes at være af mindre væsentlig karakter. 

Hvis der er tale om en gentagen eller alvorlig overtrædelse 

af transportbestemmelserne, anmelder embedsdyrlægerne 

sagen til politiet.

I forbindelse med politiets vejkontrol kan politiet give et på-

bud, idømme en bøde eller gøre brug af anholdelse ved 

overtrædelser af transportbestemmelserne eller de dyrevel-

færdsmæssige bestemmelser. 

DyrevelfærDSKoNTrol På SlAgTerIer
På slagterierne er det fødevarestyrelsens embedsdyrlæ-
ger, som kontrollerer, om der er problemer med dyrevel-
færden. De kontrollerer dels transportbestemmelserne 
og dels dyrevelfærdsbestemmelserne for slagterier.

På slagterierne skal dyrene bedøves og aflives så skånsomt som 

muligt. Det betyder, at slagterierne skal overholde en række 

krav til faciliteter, slagtepersonale, apparatur og metoder. Det 

er embedsdyrlægerne, som kontrollerer, om slagterierne over-

holder kravene til opstaldning, bedøvelse og aflivning.

KoNTrolleN På SlAgTerIer I 2012

Kontrollen foregår, før dyrene slagtes, ved et såkaldt levende 

syn, også kaldet AM-kontrol (ante mortem). embedsdyrlæ-

gerne observerer alle dyr, før de slagtes, og vurderer bl.a., 

om dyrene har været egnede til transporten til slagteriet, og 

om de lider af smitsomme sygdomme eller er syge af anden 

årsag og derfor ikke må slagtes. 

Dyrlægerne på slagterierne fører også tilsyn med dyrenes 

velfærd på slagterierne i forbindelse med opstaldning, flyt-

ning, bedøvelse og afblødning af dyrene. Veterinærkontrol-

len omfatter f.eks. de instrumenter, der bruges til at holde 

dyrene fast med, og det apparatur, der bruges til bedøvelse 

og afblødning. Slagterierne skal selv regelmæssigt kontrol-

lere, at udstyret er i god stand og virker, som det skal. Det 

er vigtigt for at kunne sikre, at slagtepersonalet bedøver og 

afliver dyrene på en dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig måde. 

Slagteriet har ansvaret for, at det personale, der har med 

dyrene at gøre på slagteriet, er kompetent. Slagtepersonalet 

skal have tilstrækkeligt kendskab til bedøvelse og aflivning 

og have den nødvendige faglige viden.
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Nye eu-regler for DyrevelfærD På SlAgTerIer frA 2013

Fra den 1. januar 2013 gælder en ny aflivningsforordning samt 

tilhørende danske bekendtgørelser, herunder med særlige 

nationale krav i forhold til aflivning af dyr (se Appendiks 2). 

De beskrevne kontrolprocedurer finder fortsat sted. Med afliv-

ningsforordningen og tilhørende bekendtgørelser understre-

ges det, at det er slagterierne, der har ansvaret for, at reglerne 

om dyrevelfærd overholdes. Veterinærkontrollens rolle er at 

kontrollere, at reglerne i forordningen overholdes, og at følge 

op på dette i henhold til kontrolvejledningens principper.

Aflivningsforordningen indeholder en række nye krav, bl.a.:

– Personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og 

dermed forbundne aktiviteter på slagteri, skal være i be-

siddelse af et kompetencebevis.

– Fødevarestyrelsen kan suspendere eller inddrage et kom-

petencebevis fra en person, der ikke længere er tilstræk-

keligt kompetent til at varetage sine arbejdsopgaver i 

forbindelse med aflivning af dyr.

– Slagterier over en vis størrelse skal udpege en dyrevel-

færdsansvarlig, som skal sikre, at forordningens be-

stemmelser overholdes på slagteriet, og at den dyrevel-

færdsansvarlige eller en person, der rapporterer direkte 

til denne, systematisk vurderer velfærdssituationen for 

hver sending af dyr ved ankomsten.

Læs mere om Aflivningsforordningen på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside, www.fvst.dk.

 

hvorDAN grIber MyNDIgheDerNe IND, hvIS Der er 

overTræDelSer?

Hvis embedsdyrlægen konstaterer, at slagteriet ikke over-

holder de velfærdsregler, der gælder for indretning og drift 

af slagterier, kan dyrlægen enten give en indskærpelse eller 

melde slagteriet til politiet. 

Se resultaterne af kontrollen i 2012 i Tabel 26-27.

For yderligere læsning se kilder og links i Appendiks 4. 

Nye INITIATIver og lovgIvNINg Af relevANS for 
DyrevelfærDSoMråDeT

veTerINærforlIg II 

Den 2. november 2012 indgik regeringen sammen med alle 

øvrige partier i Folketinget et nyt veterinærforlig (Veterinær-

forlig II), som løber fra 1. januar 2013 til udgangen af 2016. 

Forliget fokuserer bl.a. på ansvarlig antibiotikaanvendelse, 

bedre forhold for mink, en mere enkel sundhedsrådgivning 

og smartere kontrol. Herudover er der fokus på det veteri-

nære beredskab, dyrevelfærd under transport og udvikling 

af et indeks for dyrevelfærd, ligesom der skal gennemføres 

et løft i kompetenceudviklingen af kontrollørerne på vete-

rinærområdet. 

I faktaboksene på næste side beskrives de af forligets initiati-

ver og projekter, der er af størst relevans for dyrevelfærden. 
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nyt og styrket kontrolkoncept, som har til formål at øge ef-
fekten af kontrollen og sikre en større regelefterlevelse. Der 
vil fremadrettet blive lagt større vægt på kampagner, priori-
tering af de forskellige kontrolindsatser og forbedret analyse 
af kontrolresultater.

Kontrolkonceptet består af fire grundelementer:
nulpunktskontrol
 – Kontrol af besætninger udvalgt tilfældigt
Prioriteret kontrol
 – Kontrol af besætninger udvalgt ud fra risikokriterier
kampagnekontrol
 – Kontrol baseret på udvalgte emner/fokusområder
Basiskontrol
 – Krydsoverensstemmelseskontrol (Ko)

Der indføres en styrket incitamentsstruktur, som motiverer 
til regelefterlevelse. Der indføres fra 2014 opfølgende kon-
trolbesøg hos alle, der har fået anmærkninger. opfølgende 
kontrol – både som administrativ kontrol og ved kontrolbesøg 
– udvides til at gælde alle typer af anmærkninger. 

veTerINærforlIg II – NyT KoNTrolKoNcePT frA 2013

velfærDSINDeKS
Som led i Veterinærforlig II er det besluttet, at der skal udvik-
les et dyrevelfærdsindeks for både kvæg og svin.

hvad er formålet med et dyrevelfærdsindeks?
Formålet med udviklingen af et dyrevelfærdsindeks er at 
skabe mulighed for at foretage løbende målinger af dyre-
velfærden i kvæg- og svinebesætninger på landsplan. et dy-
revelfærdsindeks vil dermed give overblik over dyrevelfærds-
tilstanden hos kvæg og svin i Danmark, og udviklingen i 
dyrevelfærden vil kunne følges over tid. I dyrevelfærdsindek-
set skal der indgå en række forskellige variable, som tilsam-
men beskriver dyrevelfærdstilstanden hos kvæg og svin. 

hvem deltager i udviklingen af dyrevelfærdsindekset? 
Ud over medarbejdere i Fødevarestyrelsen deltager forskere 
fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet i udviklin-
gen af dyrevelfærdsindekset.

hvornår er projektet afsluttet?
Der arbejdes med udviklingen af dyrevelfærdsindekset i hele 
forligsperioden, dvs. indtil udgangen af 2016. 

TrANSPorTegNeTheD
hvad er formålet med projektet om transportegnethed?
Formålet er at opfylde initiativet om styrket dyrevelfærd under 
transport af levende dyr. Der vil være særligt fokus på fordelin-
gen af ansvar mellem transportør, chauffør og besætningsejer 
ved transport af dyr samt på klippekortordningen2. Desuden skal 
der fokuseres på øget viden om den korrekte tilgang til vurde-
ring af dyrs transportegnethed i form af videnskabelig forskning.

hvem deltager i projektet?
Ud over et projektteam fra Fødevarestyrelsens fagenhed for 
Dyresundhed deltager forskere fra Aarhus Universitet og Kø-
benhavns Universitet.

hvornår er projektet afsluttet?
Projektet afsluttes ved udgangen af 2016.

veTerINærforlIg II – ProjeKTer Af relevANS for 

DyrevelfærD

2  ordningen indebærer, at visse overtrædelser udløser klip i transportørens 
autorisation.

– Rådgivning om dyrevelfærd koncentreres fra 1. juni 2013 
om to årlige sundhedsrådgivningsbesøg og målrettes de 
konkrete problemer og muligheder i besætningen.

– I løbet af 2015 bliver der krav om, at egenkontrol med 
dyrevelfærd skal være mere risiko- og behovsorienteret 
og have større fokus på problemløsning.

veTerINærforlIg II – æNDreT foKuS for egeNKoNTrol 

MeD DyrevelfærD frA 2013
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oPTællINg Af Søer MeD SKulDerSår
For at sikre et datamæssigt grundlag for en politisk beslut-

ning om, hvorvidt initiativerne i en national handlingsplan 

mod skuldersår skal gennemføres, blev det besluttet, at der 

skal foretages en optælling af forekomsten af både lette og 

svære skuldersår i større svinebesætninger.

Den 1. juni 2013 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, hvor-

efter der i besætninger, der ved årsskiftet 2012/2013 havde 

mindst 300 søer, gylte eller orner, og som har en sundheds-

rådgivningsaftale med tilvalgsmodul, skal foretages optæl-

ling af søer med lette og svære skuldersår.3

optællingerne foregår ved, at besætningsdyrlægen skal 

optælle:

– Antallet af søer i farestalden med lette skuldersår 

– Antallet af søer i farestalden med svære skuldersår 

– Antallet af søer i farestalden i alt

MålINg Af SKulDerSår. et eksempel på et let skuldersår, hvor diameteren er mindst 2 cm, men under 5 cm. (Foto: Jens Tønnesen/Land-
brugsmedierne)

– Antallet af søer med lette skuldersår, der står i aflast-

ningssti eller sygesti 

– Antallet af søer med svære skuldersår, der står i aflast-

ningssti eller sygesti 

optællingerne gennemføres i forbindelse med et sundheds-

rådgivningsbesøg og foretages efter en ny skuldersårsskala. 

Den nye skala er en let anvendelig skala, som inddeler skul-

dersår efter størrelse og dermed sværhedsgrad. Den nye 

skala giver landmanden et fingerpeg om, hvor alvorligt 

skuldersåret er. Den nye skuldersårsskala træder dog ikke 

i stedet for en egentlig vurdering af sårets alvor og soens 

velbefindende. Den fritager heller ikke landmanden for an-

svaret for at iværksætte korrigerende handlinger allerede 

ved meget små skuldersår.

Læs mere om optælling af skuldersår på www.fvst.dk.

3  Bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2013 om sundhedsrådgivningsaftaler for 
svinebesætninger, §45.
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fAKTA – uDegåeNDe Dyr 2012
ny udtalelse fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd om hold af dyr, der går ude hele 
døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

Dyreværnsloven siger, at dyr skal sikres imod vejr og vind i 

overensstemmelse med deres behov. 

Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd offentlig-

gjorde den 8. november 2012 en ny fælles udtalelse om 

hold af udegående dyr i vinterperioden og i perioder med 

vinterlignende vejr. Udtalelsen erstatter udtalelsen fra 2001. 

Udtalelsen bidrager med retningslinjer til fortolkning af Dy-

reværnsloven og andre regler om hold af dyr, der er ude-

gående hele døgnet i vinterperioden og i perioder med 

vinterlignende vejr.

geNerelle KrAv TIl holD Af uDegåeNDe Dyr 
Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder 

med vinterlignende vejr, skal som udgangspunkt være for-

beredt på og egnet til at være udegående. Det vil sige, at 

dyrene som udgangspunkt skal: 

– Have et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt.

– Være i godt huld og tildeles supplerende foder, så det 

gode huld opretholdes i hele vinterperioden.

– Have adgang til frisk drikkevand.

– Have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er 

afpasset til antallet af dyr.

– Have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samti-

dig kan hvile på et tørt, strøet leje.

Adgang til læskur eller bygning kan undtagelsesvis fraviges 

under visse naturforhold. 

hvAD er vINTerPerIoDeN?
Ved vinterperioden forstås månederne december, januar og 

februar. Perioder med vinterlignende vejr ses ofte i måne-

derne november og marts, men der kan også ses perioder 

med vinterlignende vejr tidligere på efteråret og i forårsmå-

nederne.

NATurlIge forholD, Der KAN yDe DyreNe læ og 
beSKyTTelSe
Ved naturlige forhold forstås, at der er en passende tæthed 

af bevoksning, der, sammenholdt med øvrige landskabs-

forhold som hældninger, skråninger og niveauforskelle samt 

jordbundsforhold på arealet kan sikre dyrene beskyttelse 

mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. De 
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naturlige forhold skal samtidig kunne sikre, at alle dyr på 

samme tid kan hvile på et passende, tørt leje.

reTNINgSlINjer oM holD Af uDegåeNDe Dyr er 
IKKe STrAMMeT
nogle har ment, at den nye udtalelse strammer retningslin-

jerne for hold af udegående dyr, men det er Fødevaresty-

relsens vurdering, at der ikke med den nye udtalelse er sket 

en stramning, men en præcisering af den måde, hvorpå 

gældende retningslinjer om sikring mod vejr og vind skal 

fortolkes for udegående dyr. Udtalelsen indeholder derimod 

– efter Styrelsens vurdering – visse lempelser.

leMPelIgere KrAv for holD Af uDegåeNDe får
Kravet om sikring mod vejr og vind gennem adgang til læskur 

eller bygning gælder ikke for får, der efter Dyreværnsrådets 

og Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse generelt anses for 

særligt hårdføre, forudsat at de tilses dagligt og er forberedt 

på at gå ude. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at får skal 

have adgang til et tørt leje, hvor alle dyr kan hvile samtidig.

reglerNe oM uDegåeNDe heSTe gælDer forTSAT
Bekendtgørelse nr. 1005 af 9. oktober 2008 om udegående 

heste er fortsat gældende. Det er derfor kun hesteracerne 

islandsheste og shetlandsponyer, der, hvis en række betin-

gelser er opfyldt, kan gå ude i mere end 12 timer i døgnet 

i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr uden 

adgang til læskur eller bygning. 

Det er en forudsætning, at hestene holdes på meget store 

arealer, hvor de naturlige forhold som tæt beplantning, lavnin-

ger eller lignende yder hestene en høj grad af både læ og be-

skyttelse mod nedbør, og at hestene kan hvile på et lejeareal 

med en veldrænet bund som f.eks. et tykt lag grannåle. 

hjorTeDyr
Hjortedyr skal være sikret effektivt mod vejrliget. Hvis ind-

hegninger til hjorte er uden naturlige læmuligheder som 

bevoksning eller slugter, skal der laves læfaciliteter som byg-

ninger, læskure eller læskærme. Der er også krav om etable-

ring af læbælter langs hegnet på arealer uden bevoksning. 

uDeNDørS DyreholD SKAl IKKe goDKeNDeS
Den endelige vurdering af, om et udendørs dyrehold le-

ver op til gældende regler og retningslinjer, foretages af 

domstolene. Der findes ikke en godkendelsesordning for 

udendørs dyrehold. Indhegninger til hjortedyr skal dog god-

kendes af Fødevarestyrelsen før ibrugtagning. I de tilfælde, 

hvor Fødevarestyrelsen kommer på besætningskontrol, vil 

en vurdering af de konkrete forhold for de udegående dyr i 

besætningen kunne indgå, afhængigt af kontrollens formål.

Læs mere om udegående dyr på Fødevarestyrelsens hjem-

meside, www.fvst.dk. 

uDegåeNDe Dyr. Ifølge Dyreværnsloven skal dyr sikres imod vejr og 
vind i overensstemmelse med deres behov. (Foto: Fødevarestyrelsen)
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Dyr, der ser ud til at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. 
myndighedernes kontrol har hvert år fokus på, om syge og tilskadekomne dyr håndteres korrekt. i 
dette afsnit kan du læse mere om de særlige kontrolindsatser på området og om, hvad kontrollen 
viste for kvæg, svin og pelsdyr i 2012.

Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr – Dyrevelfærd i Danmark 2013

Inden for alle husdyrproduktioner vil der forekomme syg-

dom, ligesom nogle dyr undertiden kommer til skade. et 

sygt eller tilskadekommet dyr har behov for særlige hensyn 

og for ekstra pleje og pasning. Landmanden skal selvfølgelig 

prøve at undgå, at dyrene kommer til skade eller bliver syge 

ved at have en god smittebeskyttelse og ved at passe dyrene 

godt. Desuden skal reglerne vedrørende indretning af stalde 

være med til at sikre, at dyrene ikke kommer til skade. Der 

må eksempelvis ikke være skarpe kanter eller fremspring på 

udstyr og inventar, som dyrene kan komme i kontakt med i 

stalden eller andre steder, hvor dyrene opholder sig.

NøDveNDIg Pleje og behANDlINg Af Syge og TIl-
SKADeKoMNe Dyr
et sygt eller tilskadekommet dyr vil typisk opleve smerte og 

anden form for lidelse. Hvis der ikke tages tilstrækkeligt hånd 

om syge eller tilskadekomne dyr, vil deres velfærd forringes 

yderligere.

– Alle dyr, der ser ud til at være syge eller tilskadekomne, skal 
omgående have en passende behandling.

– Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt efter denne behandling, 
skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge 
konsulteres hurtigst muligt.

– om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i 
et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette 
er hensigtsmæssigt.

hvAD SIger loveN geNerelT oM Syge og TIlSKADe-

KoMNe Dyr?

Uddrag af Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til 
beskyttelse af landbrugsdyr.
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håNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr
Lovgivningen siger, at dyr, der er syge og tilskadekomne, 

omgående skal have en passende behandling. Hvis et dyr 

ikke hurtigt kommer sig efter behandlingen, skal landman-

den enten aflive det straks eller tilkalde en dyrlæge så hurtigt 

som muligt. 

Syge eller tilskadekomne dyr skal om nødvendigt isoleres i 

et passende rum med tør og bekvem strøelse. Isolation af 

syge og tilskadekomne dyr giver dyrene mulighed for ekstra 

varme, plads og ro til at komme sig. Isolation giver samtidig 

mulighed for adgang til foder og vand uden konkurrence fra 

andre dyr. et dyr med behov for isolation kan eksempelvis 

være en so med skuldersår, et slagtesvin med halebid, en 

mink med bidskader eller en ko, der halter eller har svært 

ved at rejse/lægge sig.

Isolering af syge og tilskadekomne dyr sker for at tage hen-

syn til dyrenes særlige behov for pleje. Det giver desuden 

landmanden mulighed for lettere overvågning af de enkelte 

syge eller tilskadekomne dyr, herunder mulighed for at op-

dage eventuelle ændringer i dyrenes tilstand.

I Figur 2 er 2012-kontrollens resultater for håndtering af syge 

og tilskadekomne dyr opgjort. Kontrollen viste, at der i 2012 

var problemer med at håndtere syge og tilskadekomne dyr i 

en mindre del af besætningerne. 
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Procentdelen af kvæg-, svine- og pelsdyrbesætninger, hvis ejere i 2012 
fik en indskærpelse, et påbud eller en politianmeldelse for ikke at give 
syge og tilskadekomne dyr den fornødne pleje og behandling.

Kvægbesætninger Svinebesætninger Pelsdyrbesætninger

fIgur 2. håNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr

% af kontrollerede besætninger Indskærpelser 

Påbud 

Politianmeldelser 
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– Syge og tilskadekomne kreaturer skal tilses med en hyp-
pighed, der sikrer fornøden overvågning, dog mindst to 
gange om dagen. 

– Syge og tilskadekomne køer og ungdyr skal kunne holdes 
adskilt fra andre kreaturer.

– Der skal være mindst én sygeplads pr. 100 køer.
– Der skal i stalde med kalve og ungdyr altid være mindst 

én ledig plads i en sygeboks.
– Syge og tilskadekomne køer og ungdyr skal opstaldes i 

enkeltsygebokse, hvis nødvendigt.
– Underlaget i sygebokse, herunder evt. sengebåse, skal 

bestå af tørt og blødt materiale.
– Der er særlige krav til arealet pr. ko i enkelt- og fælles-

sygebokse.
– Sygebokse må ikke bruges som kælvningsbokse.

hvAD SIger loveN oM SygT og TIlSKADeKoMMeT 

 MAlKeKvæg og AfKoM Af MAlKeKvæg? 4

Uddrag af Lovbekendtgørelse nr. 260 af 8. marts 2013 og Bekendt-
gørelse nr. 756 af 23. juni 2010 om hold af malkekvæg og afkom af 
malkekvæg.

håNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr I 
KvægbeSæTNINger I 2012 
Kontrollen viste, at der i 2012 var problemer med at hånd-

tere sygt og tilskadekommet kvæg i en mindre del af besæt-

ningerne (se Figur 2).

De samlede resultater af velfærdskontrollen i kvægbesæt-

ninger i 2012 fremgår af Tabel 7 bagerst i denne rapport.

SKrAPPere regler På vej for håNDTerINg Af Syge og 

TIlSKADeKoMNe MAlKeKøer

Med den nye lov om hold af malkekvæg (se faktaboks) ind-

føres der krav om øget tilsyn med syge og tilskadekomne 

dyr, idet der skal føres tilsyn mindst to gange dagligt eller så 

ofte, at der sikres fornøden overvågning. Desuden stilles der 

krav om, at syge eller tilskadekomne køer skal kunne holdes 

adskilt fra andre kreaturer, hvis det er nødvendigt. 

Reglerne er med til at sikre, at sygt eller tilskadekommet mal-

kekvæg eller afkom af malkekvæg tilses med en hyppighed, 

der gør landmanden i stand til hurtigt at konstatere even-

tuelle forværringer i dyrets sygdomstilstand og at handle 

derefter, f.eks. ved at tilkalde en dyrlæge eller at aflive dyret.

4  Reglerne træder gradvist i kraft i perioden fra 1. juli 2014 – 1. juli 2024 for 
bedrifter etableret før lovens ikrafttræden 1. juli 2010.
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håNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe SvIN I 
2012
I 2012 viste velfærdskontrollen, at nogle af de kontrolle-

rede svineproducenter havde problemer med at overholde 

kravene om fornøden pleje og behandling af syge og tilska-

dekomne dyr (se Figur 2). Kontrollen fandt desuden, at der 

var overtrædelser grundet mangelfuldt indrettede sygestier 

eller grundet, at der var for få sygestier i nogle besætninger 

(se Figur 3). 

Find de samlede resultater af velfærdskontrollen i svinebe-

sætninger i 2012 i Tabel 8 bagerst i denne rapport.

SygeSTIer TIl SvIN. eksempel på en godt indrettet sygesti til smågrise, hvor der er halm samt lav belægningsgrad. (Foto: Fødevarestyrelsen)

SærlIge KrAv TIl INDreTNINg Af SygeSTIer TIl SvIN

Specifikt for svinehold gælder særlige lovkrav om tilstede-

værelse, dimensioner og indretning af sygestier, bl.a. at der 

skal være:

– omtrent det dobbelte areal til rådighed pr. gris i forhold 

til de normale pladskrav.

– et blødt underlag på mindst 2/3 af det krævede areal.

– Mulighed for afkøling.

– Mulighed for, at grisen kan søge en varmekilde.

Sygestier bør være beliggende på samme ejendom, hvor 

dyrene huses, så unødig transport af syge og tilskadekomne 

dyr undgås.
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håNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe SvIN. Denne gris 
med halebid blev fundet i forbindelse med kampagnen vedr. håndte-
ring af syge og tilskadekomne slagtesvin og indretning af sygestier. 
grisen var ikke blevet isoleret i sygesti. (Foto: Fødevarestyrelsen)

– Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier med særlige 
krav til areal og indretning. 

– Der skal altid være mindst én sygestiplads klar til brug for 
svin, der er syge eller tilskadekomne.

– når en sygesti er fyldt op, skal landmanden straks gøre 
mindst én yderligere sygesti klar til brug.

– I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde, 
så dyrene kan regulere deres kropstemperatur.

– Sygestier skal være indrettet, så træk undgås.
– I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsgulv-

areal være med et blødt underlag, f.eks. en gummimåtte 
eller strøelse i tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i 
direkte kontakt med gulvet.

hvAD SIger loveN oM ISolerINg Af Syge og TIlSKADe-

KoMNe SvIN?

Uddrag af Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af 
svin, med senere ændringer.

I sygestier skal der være blødt leje, eksempelvis i form af til-

strækkelig strøelse eller en blød og eftergivelig gummimåtte. 

Der skal også være afkølingsfaciliteter og varmekilde i sy-

gestierne. en varmekilde kan etableres med gulvvarme eller 

varmelampe, foruden overdækning, så træk undgås. Halm 

kan i sig selv fungere som varmekilde, hvis der er tilstræk-

kelige mængder af det. Som afkøling kan overbrusning eller 

mulighed for at lægge sig på betongulv anvendes.
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Procentdelen af de kontrollerede svinebesætninger, hvis ejere i 2012 fik 
en indskærpelse, et påbud eller en politianmeldelse, fordi der manglede 
sygestier, eller fordi sygestierne var mangelfuldt indrettede.

fIgur 3. SygeSTIer I SvINebeSæTNINger

% af kontrollerede besætninger Indskærpelser 

Påbud 

Politianmeldelser 

Der er ikke et tilstrækkeligt 
antal sygestier

Sygestierne er mangelfuldt 
indrettede
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håNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe PelSDyr 
I PerIoDeN 2010-2012
Der har i de senere år været særligt fokus på dyrevelfærden 

i pelsdyrbesætninger. I 2010 blev der gennemført velfærds-

kontrol i samtlige danske pelsdyrbesætninger. Denne kontrol 

blev fulgt op af en kontrol af halvdelen af pelsdyrbesætnin-

gerne i 2011 og en kontrol af den resterende halvdel af pels-

dyrbesætningerne i 2012. Således er samtlige pelsdyrbesæt-

ninger blevet kontrolleret to gange i perioden 2010-2012. 

færre ANMærKNINger veDrøreNDe håNDTerINg Af 

Syge og TIlSKADeKoMNe PelSDyr

I perioden 2010-2012 er der sket et fald i andelen af besætnin-

ger, der har fået anmærkning for ikke at overholde de lovmæs-

sige bestemmelser for håndtering af syge og tilskadekomne 

dyr. Figur 4 viser, at andelen af pelsdyrbesætninger, der har 

fået et påbud eller er blevet politianmeldt på grund af mangel-

fuld håndtering af syge og tilskadekomne dyr i 2012, er lavere 

end i 2010 og 2011. Der er ligeledes sket et fald i andelen af 

besætninger, der har fået en indskærpelse i 2012 i forhold til 

2011. Derimod er der en svag stigning i andelen af besæt-

ninger, der har fået en indskærpelse i 2012 i forhold til 2010. 

MegeT få "broDNe KAr" blANDT PelSDyrAvlerNe

ganske få besætninger har gentagne gange fået en anmærk-

ning for ikke at overholde lovgivningen vedrørende syge og 

tilskadekomne dyr i perioden 2010-2012. Således findes kun 

få pelsdyrbesætninger, der kan betegnes som ”brodne kar”, 

når det gælder håndtering af syge og tilskadekomne dyr. 

PoSITIv effeKT Af MålreTTeDe INDSATSer

Det markante fald i antallet af anmærkninger for syge og 

tilskadekomne pelsdyr kan tilskrives flere initiativer på om-

rådet. Alle farme er blevet kontrolleret to gange i perioden 
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Procentdelen af de kontrollerede pelsdyrbesætninger, hvis ejere fik en 
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håNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe PelSDyr. et over-
fladisk halssår på en mink. Minken blev opdaget i forbindelse med 
Veterinærrejseholdets kampagne i minkbesætninger i 2012. Besæt-
ningsejeren blev påbudt at aflive minken. (Foto: Fødevarestyrelsen)
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2010-2012, og der har således været et højt kontroltryk af 

pelsdyrfarmene. 

Derudover har Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold gen-

nemført kontrolkampagner med fokus på syge og tilska-

dekomne dyr i både 2011 og 2012. Siden 1. april 2011 har 

der været lovkrav om obligatorisk sundhedsrådgivning i 

minkfarme, der huser mere end 20 tæver eller 100 hvalpe, 

og fra 1. januar 2012 indførte myndighederne lovkrav om 

uddannelse og efteruddannelse af minkavlere samt krav om 

kursus for ansatte på minkfarme. endelig har pelsdyrerhver-

vet gennemført en række initiativer, der har haft til formål 

at forbedre dyrevelfærden i pelsdyrfarmene. Dansk Pelsdyr-

avlerforening lancerede i efteråret 2009 ”Tjek på farmen”-

kampagnen, der havde til formål at sikre overholdelse af 

gældende regler på pelsdyrområdet gennem information 

af avleren ved konsulentbesøg.

For yderligere læsning se kilder og links i Appendiks 4.
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håNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe SvIN 
SAMT INDreTNINg og brug Af SygeSTIer I SlAg-
TeSvINebeSæTNINger
forMål

Formålet med kampagnen var at kontrollere, om syge og 

tilskadekomne dyr – i 50 tilfældigt udpegede slagtesvinebe-

sætninger – fik en passende behandling, herunder om de 

var opstaldet i hensigtsmæssigt indrettede sygestier. endvi-

dere var formålet at kontrollere, om forholdene for syge og 

tilskadekomne dyr var blevet forbedret, siden Veterinærrej-

seholdet udførte en lignende kampagne i 2011.

reSulTATer

I 22 ud af de 50 kontrollerede besætninger – svarende til 

44% – var der overtrædelser inden for fokusområdet – dvs. 

håndtering af syge svin og indretning af sygestier. Konkret 

betød det, at:

– 17 besætninger fik påbud på grund af uforsvarlig behand-

ling af syge svin eller mangelfuld indretning af sygestier, 

som havde medført uforsvarlig behandling af dyr.

– Fem besætninger fik indskærpet dyrevelfærdsreglerne 

vedrørende håndtering af syge dyr og/eller indretning af 

sygestier.

fAKTA – veTerINærrejSeholDeTS KAMPAgNer I 2012 oM håNDTerINg Af Syge og TIlSKADe-
KoMNe Dyr
fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold udførte i 2012 tre kampagner, der havde særligt fokus på 
håndteringen af syge og tilskadekomne dyr. læs mere om kampagnerne herunder samt på fødeva-
restyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk.

håNDTerINg Af Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr I 
øKologISKe MAlKeKvægbeSæTNINger
forMål

Formålet med kampagnen var at kontrollere, om syge og 

tilskadekomne køer og store kvier var behandlet passende, 

opstaldet på et blødt leje, når dette var hensigtsmæssigt, 

samt om der var fyldestgørende medicinregistreringer på 

de behandlede dyr i besætningen. Kampagnen omfattede 

50 økologiske malkekvægbesætninger.

reSulTATer

I tre ud af de 50 kontrollerede besætninger – svarende til 

6% – blev der fundet overtrædelser inden for kampagnens 

fokusområde. Konkret betød det, at:

– To besætninger fik påbud i medfør af Dyreværnsloven 

på grund af uforsvarlig behandling af syge eller tilskade-

komne køer.

– Én besætning fik indskærpet dyrevelfærdsreglerne ved-

rørende håndtering af syge dyr.
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KoNTrolKAMPAgNe I MINKbeSæTNINger
forMål

Formålet med kampagnen var at afdække, om de seneste 

års fokus på især håndtering af syge eller tilskadekomne 

mink har medført en forbedret efterlevelse af reglerne på 

området. Derudover blev efterlevelsen af reglerne om ob-

ligatorisk sundhedsrådgivning og uddannelse af personer 

beskæftiget i minkfarme kontrolleret.

reSulTATer

I 26 minkfarme ud af 97 kontrollerede – svarende til ca. 27% 

– blev der fundet syge og tilskadekomne mink, som ikke var 

håndteret korrekt. Kampagnen betød, at:

– Fire minkfarme blev politianmeldt.

– 18 minkfarme modtog påbud.

– Fire minkfarme modtog indskærpelser. 

Der blev ved de 97 kontrolbesøg fundet i alt 61 syge eller 

tilskadekomne mink, som Veterinærrejseholdet vurderede 

ikke var håndteret korrekt. Ved kontrolbesøgene blev der 

skønsmæssigt kontrolleret ca. 120.000 mink.

Kampagnen i 2012 viser, at der i minkfarmene stadig kan 

findes mink med svære sår og skader, der ikke er taget 

hånd om. Det vurderes dog, at overtrædelserne vedrører 

et meget lavt antal mink, da det er under 1 promille af de 

kontrollerede mink, der har givet anledning til sanktioner. 

Læs hele afrapporteringen af kampagnerne på Fødevare-

styrelsens hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/

Dyrevelfaerd/Sider/Veterinaerrejseholdet.aspx

Koen på billedet havde betændelse i kloven og var tydeligt halt. (Foto: Fødevarestyrelsen)
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fAKTA – DeN DANSKe DyrebeSTAND 2012: ANTAl Dyr, beSæTNINger og SlAgTeDe Dyr

Tabel 4. Antal dyr og antal besætninger/bedrifter i Danmark i 2012 opdelt på dyreart (kilde: cHR, Fødevarestyrelsen)

Dyreart  Antal dyr Antal besætninger

Kvæg  1.618.851 19.358

Svin  13.228.971 8.945

Fjerkræ  27.901.291 1.232

Pelsdyr  13.943.619 1.573

Får   156.029 7.592

geder  23.953 3.476

Heste5   200.000 -

Hjortedyr  16.041 579

Tabel 5. Antal slagtede dyr opdelt på dyreart i 2012 (kilde: Landbrug & Fødevarer)

Dyreart  Antal dyr

Kvæg  491.9756

Svin  19.435.955

Slagtekyllinger  100.230.000

Andet slagtefjerkræ (gæs, ænder, kalkuner)  19.336

5  Det anslåede samlede antal heste.
6  eksklusive hjemmeslagtninger.
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Under et kontrolbesøg kan besætningsejeren f.eks. få en 

indskærpelse for overtrædelse af ét lovkrav og en politi-

anmeldelse for overtrædelse af et andet. Ligeledes kan en 

indskærpelse ende som et påbud, eller et påbud kan ende 

som en politianmeldelse, hvis landmanden ikke retter op 

på forholdene. Den samme besætning kan derfor godt på 

samme tid optræde både i kategorien ”Antal besætninger 

fAKTA – hvor MANge gANge greb MyNDIgheDerNe IND I 2012?
tabel 6 viser det samlede antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser fordelt på dyrearter, der 
blev givet i forbindelse med velfærdskontrollen i besætninger i 2012. 

med indskærpelser”, ”Antal besætninger med påbud” og 

”Antal besætninger meldt til politiet” i Tabel 6. Den samme 

besætningsejer kan også få indskærpet mere end én regel, 

få mere end ét påbud eller blive anmeldt til politiet på grund 

af mere end én overtrædelse. Se også faktasiden ”I hvor 

mange besætninger blev loven ikke overholdt?”.

Tabel 6. oversigt over overtrædelser fordelt på dyrearter    
  

   Antal Antal Antal Antal Antal 
   besætninger besætninger besætninger besætninger  besætninger
   i alt med ind- med meldt  uden an- 

Dyreart   skærpelser påbud til politiet mærkninger 

Svin  619 226 71 25 353 

Kvæg  519 51 22 4 450

Får   145 12 2 0 133

geder  43 1 0 0 42

Heste  50 8 6 1 40

Pelsdyr  795 122 34 4 650

Slagtekyllinger  52 14 2 1 36

æglæggende høner i bure  41 5 2 0 35

æglæggende høner i alternative systemer  59 6 4 1 49

gæs, ænder, kalkuner  7 1 0 0 6

Hjortedyr  36 2 0 0 34

Fjervildt  22 6 0 0 16

Strudsefugle  18 1 1 0 16

Antal ialt  2.406 455 144 36 1.856
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fAKTA – I hvor MANge beSæTNINger blev loveN IKKe overholDT I 2012? 
Den procentvise fordeling i 2012 af kontrollerede kvæg-, svine-, slagtekyllinge-7 og pelsdyrbesæt-
ninger8 uden anmærkninger og besætninger, som fik én eller flere sanktioner – enten indskærpelse, 
påbud eller politianmeldelse – for at overtræde én eller flere regler, er vist i lagkagediagrammerne 
herunder.

PelSDyrbeSæTNINger 2012

Besætninger uden indskær-
pelser, påbud og/eller politian-
meldelser

 82%

Besætninger med indskærpel-
ser, påbud og/eller politian-
meldelser

 18%

KvægbeSæTNINger 2012

Besætninger uden indskær-
pelser, påbud og/eller politian-
meldelser

 87%

Besætninger med indskærpel-
ser, påbud og/eller politian-
meldelser

 13%

SlAgTeKyllINgebeSæTNINger 2012

Besætninger uden indskær-
pelser, påbud og/eller politian-
meldelser

 69%

Besætninger med indskærpel-
ser, påbud og/eller politian-
meldelser

 31%

SvINebeSæTNINger 2012

Besætninger uden indskær-
pelser, påbud og/eller politian-
meldelser

 57%

Besætninger med indskærpel-
ser, påbud og/eller politian-
meldelser

 43%

7  I 2012 blev mindst 50 slagtekyllingebesætninger kontrolleret.
8  I 2012 blev 50% af pelsdyrbesætningerne kontrolleret.
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I Figur 5 er sanktionerne opdelt på type og vist som procent-

dele af de kontrollerede kvæg-, svine-, pelsdyr- og slagtekyl-

lingebesætninger. Det er vigtigt at bemærke, at procentde-

lene for hhv. indskærpelser, påbud og politianmeldelser kan 

summere op til en højere procentdel end den, der er angivet 

i lagkagediagrammerne. Det skyldes, at en besætning kan 

være registreret med mere end én sanktionstype og derved 

være repræsenteret i flere af sanktionstypesøjlerne i søjle-

diagrammet.

fAKTA – hvorDAN forDelTe SANKTIoNerNe SIg I 2012? 
når myndighederne aflægger et velfærdskontrolbesøg i en besætning, kan det resultere i, at der 
enten ingen anmærkninger gives, fordi landmanden overholder alle regler, eller i en indskærpelse, 
et påbud eller en politianmeldelse.
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læSeguIDe TIl TAbeller 
På de følgende sider præsenteres 2012-resultaterne af fødevarestyrelsens velfærdskontrol i besæt-
ninger med mindst 10 landbrugsdyr, kontrollen med transport af dyr til slagteri og over samlesteder, 
kontrollen på slagterier, kontrollen i forbindelse med eksporter samt resultater fra politiets vejkontrol. 

I dyreartstabellerne for velfærdskontrol i besætninger er 

overtrædelserne opdelt i seks emner:

– Personale, management og tilsyn

– Staldindretning og pladsforhold

– Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø

– Foder og vand

– operative indgreb

– optegnelser o.lign.

Inden for hvert emne er overtrædelser opdelt i kategorier. 

For eksempel omfatter kategorien "Syge/tilskadekomne dyr 

får ikke fornøden pleje/behandling" følgende overtrædelser: 

”Mangler fornøden pleje/behandling”, ”Isoleres ikke” og 

”Tilses ikke af en dyrlæge/aflives ikke”.

Der kan godt forekomme mere end én type overtrædelse 

inden for en kategori i en besætning. Men den pågældende 

besætning tæller kun med én gang i opgørelsen over, hvor 

mange landmænd der ikke har overholdt lovkravene i kate-

gorien. Hvis en landmand f.eks. både har overtrådt kravet 

om isolering af syge og tilskadekomne dyr og kravet om, 

at syge og tilskadekomne dyr skal tilses af en dyrlæge eller 

aflives, vil det altså kun tælle med én gang i opgørelsen for 

kategorien "Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/

behandling".

Du kan læse mere om gruppering af overtrædelser i forbin-

delse med opgørelse af resultaterne fra velfærdskontrollen 

på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk.

Kontrolresultaterne for transport af dyr er opgjort som det 

antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser, der er givet 

for en række overtrædelser. overtrædelserne handler f.eks. 

om, at dyrene ikke var transportegnede, at de ikke havde 

plads nok i transportvognen, eller at der ikke var nok strøelse 

i transportvognen.

For de overtrædelser, der har med sygdom og tilskadekomst 

at gøre, men ikke f.eks. med arealkrav, papirarbejde osv., er 

resultaterne desuden opgjort som antallet af berørte dyr. 

For velfærdskontrollen på slagterier er resultaterne opgjort 

som antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser, 

der er givet dels for overtrædelser, der har med sygdom og 
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tilskadekomst at gøre, og dels for overtrædelser af kravene 

til indretning af slagterierne, opstaldning af dyrene, perso-

nale samt bedøvelses- og aflivningsudstyr. 

For politiets vejkontrol er resultaterne opgjort som antal for-

seelser fordelt på dyrearter og fordelt på danske og uden-

landske køretøjer.

Læs mere om metoden for dataopgørelser i Appendiks 3.
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Tabel 7. Kvæg 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i kvægbesætninger 
 kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

KAlve

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 1 0 0

Dyrene passes ikke af et tilstrækkeligt antal personer 0 1 0

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 1 0 0

Boltpistolen er ikke funktionsdygtig 1 0 0

Staldindretning og pladsforhold   

Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed 1 0 0

Kalve > 8 uger holdes i enkeltboks 4 1 0

Arealkrav for opstaldning af kalve er ikke opfyldt 4 0 0

Kalve i enkeltbokse kan ikke se og røre andre kalve 0 6 1

Kalve holdes bundet 0 0 1

Krav til gangarealer er ikke opfyldt 1 0 0

Der er ikke et modtageafsnit for nyankomne kalve i slagtekalvebesætninger 1 0 0

Alle kalve kan ikke lægge sig, hvile og rejse sig og foretage hudpleje uden besvær 1 0 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Stalden holdes ikke ren og hygiejnisk 1 0 0

Materialer, der bruges til stalde, bokse og inventar, vurderes skadelige for dyrene 

og kan ikke rengøres og desinficeres 1 0 0

gødning, urin og spildfoder fjernes ikke så ofte, at lugt og tiltrækning 

af skadedyr forhindres 1 0 0

Staldklimaet vurderes skadeligt for dyrene 0 1 0

Lejearealet er ikke bekvemt, rent og tørt 1 0 0

Der udlægges ikke en passende mængde strøelse til kalve 2 1 0

Underlaget i sygebokse, herunder sengebåse, er ikke tørt og blødt 1 0 0

foder og vand   

Kalve > 2 uger har ikke adgang til tilstrækkelig mængde frisk vand 10 0 0  

operative indgreb   

Proceduren for afhorning overholdes ikke 0 1 0 

optegnelser o.lign.   

optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres el. opbevares ikke 1 0 0
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Fortsat... Tabel 7. Kvæg 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i kvæg besætninger 
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

KreATurer 

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 8 3 1

Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt – huses og passes ikke i overensstemmelse 

med deres behov 4 4 0

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 6 4 2

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge 1 1 0

Der anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der kan påføre dyrene 

lidelse eller skade 1 0 0

Kreaturer aflives inden for de sidste 28 dage af drægtigheden 0 1 0

Staldindretning og pladsforhold   

Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed 2 1 0

Krav til gangarealer er ikke opfyldt 1 2 0

Kravene til foderbordet er ikke opfyldt 0 1 0

Arealkravet til sengebåse er ikke opfyldt 0 1 0

Ungdyr, der opstaldes i grupper, har ikke adgang til at udføre hudpleje 0 1 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Materialer, der bruges til stalde, bokse og inventar, vurderes skadelige for 

dyrene og kan ikke rengøres og desinficeres 1 0 0

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige 

(kan f.eks. have skarpe kanter/spidse fremspring) 3 0 0

Udegående dyr kan ikke finde ly og læ 0 1 0

foder og vand

Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov 1 0 0

Kvæg indgives vand eller foder på en måde, der påfører dyret lidelse eller skade 1 0 0

optegnelser o.lign.   

optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres el. opbevares ikke 9 1 1



65velfærDSKoNTrol I beSæTNINger – Dyrevelfærd i Danmark 2013



66 Dyrevelfærd i Danmark 2013 – velfærDSKoNTrol I beSæTNINger

VeLFæRDSKonTRoL 
I BeSæTnIngeR

SvIN

6b



67velfærDSKoNTrol I beSæTNINger – Dyrevelfærd i Danmark 2013

Tabel 8. Svin 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i svinebesætninger 
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 6 2 5

Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt – huses og passes ikke i overensstemmelse 

med deres behov 7 1 1

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 50 46 15

Proceduren omkring aflivning er ikke korrekt 14 6 1

Dyrene tilses ikke dagligt 1 0 2

Dyreholdet tilses ikke årligt af en dyrlæge 6 0 0

Der foretages ikke foranstaltninger til hindring af slagsmål 0 3 1

Dyrene opbindes 1 0 0

Søer/gylte aflives inden for de sidste 11 dage af drægtigheden 0 1 0

Pattegrise fravænnes, før de er 28 dage 1 2 0

Staldindretning og pladsforhold   

Alle svin kan ikke lægge sig, hvile og rejse sig uden besvær 1 0 0

Pattegrise kan ikke hvile samtidig på et fast gulv 2 0 0

Arealkrav til fravænningsgrise, avlsdyr, søer og slagtesvin er ikke opfyldt 3 1 1

Arealkrav til ornestier er ikke opfyldt 0 1 0

Arealkrav til sygestier er ikke opfyldt 3 5 0

Krav til indretning af svinestald er ikke opfyldt 3 3 2

Krav til hytter er ikke opfyldt 1 1 0

Hytterne er ikke isolerede eller på anden måde indrettet, så svinenes 

temperaturkrav tilgodeses under alle vejrforhold 1 0 0
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Fortsat... Tabel 8. Svin 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i svinebesætninger 
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

  Antal Antal Antal
bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø indskærpelser påbud politianmeldelser

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige 

(kan f.eks. have skarpe kanter/spidse fremspring) 4 1 1

gulvene danner ikke et jævnt og stabilt underlag 1 4 1

Det mekaniske udstyr (ventilation, alarm mv.) opfylder ikke kravene 2 0 1

Belysningen i stalden opfylder ikke dyrenes adfærdsmæssige og fysiologiske behov 6 0 0

Der mangler sygestier 15 8 3

Krav til indretning af sygestier er ikke opfyldt 34 11 4

Der er ikke etableret overbrusningsanlæg eller tilsvarende 1 2 1

Dyrene har ikke permanent og tilstrækkelig adgang til rodemateriale 101 17 3

Der mangler strøelse på fast/drænet gulv i individuelle/aflastningsstier eller 

løsdrift til drægtige søer og gylte 3 0 0

Der er ikke et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv og med 

strøelse til drægtige søer og gylte i aflastningsstier eller løsdrift 4 1 0

Pattegrise mangler en varmekilde 0 1 0

Staldinventar renses, rengøres og desinficeres ikke regelmæssigt efter behov 2 1 0

foder og vand

Alle svin, der ikke fodres efter ædelyst eller individuelt, 

skal have adgang til foder samtidig  2 0 0

Svin over 2 uger har ikke permanent adgang til vand 5 2 0

Dyrene fodres ikke ved et system, der sikrer, at alle dyr får tilstrækkeligt foder  2 0 0

Svin indgives vand eller foder på en måde, der kan påføre dyret lidelse el. skade 2 0 0

operative indgreb   

Proceduren for halekupering af grise følges ikke 3 0 0

Proceduren for kastration af grise følges ikke 2 3 0

Proceduren for tandslibning er ikke opfyldt 4 2 0

optegnelser o.lign.   

optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres el. opbevares ikke 51 2 11
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Tabel 9. får 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i fårebesætninger kontrolleret i 
forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 0 2 0

Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt, huses og passes ikke i overensstemmelse 

med deres behov 1 0 0

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 0 1 0

Dyreholdet tilses ikke årligt af en dyrlæge 10 1 0

optegnelser o.lign.   

optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres el. opbevares ikke 1 0 0

Tabel 10. geder 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i gedebesætninger 
 kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

  Antal Antal Antal
optegnelser o.lign. indskærpelser påbud politianmeldelser

optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres el. opbevares ikke 1 0 0
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Tabel 11. heste 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger med heste 
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012*

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 0 1 0

Beskæring af hove sker ikke efter behov 3 1 0

Heste kommer ikke på fold eller motioneres ikke 2 timer 5 gange om ugen 1 0 1

Staldindretning og pladsforhold   

Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed 2 0 0

Heste er opstaldet i spiltov 0 3 1

Arealkravet til gulvarealet i læskur eller bygning er ikke opfyldt 0 1 0

Lyskilderne må ikke placeres således, at de medfører ulempe eller skade på hestene 1 0 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Rum og udstyr til opstaldning af heste skal være konstrueret, installeret og 

vedligeholdt, så hestene beskyttes mod tilskadekomst 2 0 0

Heste, der går ude mere end 12 timer i døgnet om vinteren, har ikke et kraftigt 

og tæt hårlag, er ikke ved godt huld og har ikke adgang til tørt leje 0 2 0

foder og vand   

Hestene har ikke fri adgang til rent drikkevand 1 0 0

Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov 3 1 0

optegnelser o.lign.   

optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres el. opbevares ikke 2 0 0

* opgørelsen er optalt som antal konkrete kontroller.
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Tabel 12. Pelsdyr 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i pelsdyrbesætninger kon-
trolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012*

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt 0 1 0

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling 14 7 4

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge 0 2 0

Dyrene tilses ikke tilstrækkeligt 2 1 0

Proceduren omkring aflivning er ikke korrekt 1 0 0

Der træffes ikke passende foranstaltninger ved tydelige sundheds- 

eller adfærdsmæssige forandringer 0 0 2

Avlstæver indhuses ikke i hvert andet bur fra medio april til fravænning 2 0 0

Ved indsætning af mere end 2 ungdyr føres ikke ekstra tilsyn 1 0 0

Der skal være plads til rådighed til om nødvendigt at isolere dyrene 2 0 0

Voksne dyr må ikke sættes sammen (bortset fra avlsdyr i par) 0 1 0

Fravænning af hvalpe må ikke ske, før de er 8 uger 1 0 0

Staldindretning og pladsforhold   

Rum eller arealer er ikke indrettet på en sådan måde, at dyrenes behov tilgodeses 2 1 0

Alle dyr kan ikke benytte redekassen samtidig 8 6 0

Dyrene har ikke adgang til en varmeisolerende redekasse 2 0 0

Arealkrav for opstaldning af mink er ikke opfyldt 7 9 0

Arealkrav til chinchillaer er ikke opfyldt 3 2 0
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Fortsat... Tabel 12. Pelsdyr 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i pelsdyr-
besætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012*

  Antal Antal Antal
bygninger, materiale, rengøring og nærmiljø  indskærpelser påbud politianmeldelser

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige 

(kan f.eks. have skarpe kanter/spidse fremspring) 2 0 0

Burene og de områder, dyrene kommer i kontakt med, rengøres ikke tilstrækkeligt 10 0 0

Redekassen forsynes ikke regelmæssigt med rigelige mængder halm 10 1 0

Der er ikke permanent adgang til halm og hylde eller rør 45 8 0

Belysningen opfylder ikke dyrenes adfærdsmæssige eller fysiologiske behov 4 0 0

Staldklimaet vurderes skadeligt for dyrene 1 0 0

Burene er ikke i forsvarlig stand eller er ikke konstrueret korrekt 2 0 0

Bure og volierer til ræve holdes ikke i forsvarlig stand 2 0 0

Kravene til hylden i rævebure er ikke opfyldt 1 0 0

Ræves miljø beriges ikke med genstande, der giver passende stimuli 1 0 0

chinchillaers miljø er ikke forsynet med egnede stimuli 1 3 0

Kravene til chinchillaers opholdssted er ikke opfyldt 2 3 0

Der træffes ikke foranstaltninger til at minimere indtrængning af rotter, 

mus og fugle 0 1 0

Materialer, der bruges til stalde, bokse og inventar, kan være skadelige 

og kan ikke rengøres effektivt 1 0 0

foder og vand

Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov 3 0 2

Alle dyr har ikke adgang til vand 1 0 0

Dyrene indgives vand eller foder på en måde, der påfører dyret lidelse eller skade 1 0 0

Alle dyr skal fodres dagligt med et tilstrækkeligt nærende foder 3 1 0

optegnelser o.lign.   

optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres el. opbevares ikke 15 0 0

* Pelsdyr omfattede mink, chinchillaer, ræve og ildere.
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Tabel 13. Slagtekyllinger 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i slagtekyl-
lingebesætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Benkonstitutionen af et repræsentativt udsnit af flokken giver anledning 

til bemærkninger 1 0 0

Døde dyr fjernes ikke med det samme fra besætningen 3 0 0

Fjerdragten eller trædepuder giver anledning til bemærkninger 1 0 0

Staldindretning og pladsforhold   

Den gennemsnitlige maksimale belægningsgrad overskrides 6 1 1

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Det krævede lysprogram overholdes ikke i løbet af opdrætsperioden 3 1 0

Strøelse skal forbedres, så den er løs og tør i overfladen 1 0 0

operative indgreb   

Der foretages operative indgreb med formålet at ændre dyrets udseende 1 0 0

optegnelser o.lign.   

optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres el. opbevares ikke 2 0 0

Tabel 14. Trædepudesvidninger – slagtekyllinger 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politi-
anmeldelser i slagtekyllingebesætninger kontrolleret på grund af konstaterede overtrædelser med trædepudesvidninger 
på slagteriet*

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Udarbejde redegørelse for nedsættelse af trædepudescore 0 18 0

Rette op på utilstrækkelige forhold vedr. trædepudesundhed 4 4 0

Staldindretning og pladsforhold   

Den gennemsnitlige maksimale belægningsgrad overskrides 5 0 1

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Strøelse skal forbedres, så den er tør og løs i overfladen 0 1 0

Staldklimaet vurderes at være skadeligt for dyrene 0 1 0

* opgørelsen er optalt som antal konkrete kontroller.
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Tabel 15. æglæggende høner i bure 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i 
besætninger med æglæggende høner i bure i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Døde høner fjernes ikke hver dag 1 1 0

Staldindretning og pladsforhold   

Der er for mange høner pr. bur 0 1 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Hønerne har ikke tilstrækkelig adgang til strøelse 3 0 0

Anlægget er ikke renholdt  1 0 0

Tabel 16. æglæggende høner i alternative systemer 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og 
 politianmeldelser i besætninger med æglæggende høner i alternative systemer i forbindelse med velfærdskontrollen 
i 2012

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge 3 3 0  

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø  

Krav til siddepindes længde eller placering er ikke opfyldt 0 1 0

Kravene til mekanisk ventilation er ikke opfyldt 1 0 0

foder og vand

Der er ikke nok fodertrugplads 1 0 0

Der er ikke nok drikketrugplads 1 0 0

optegnelser o.lign.

optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres el. opbevares ikke 1 0 1
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Tabel 17. gæs, ænder og kalkuner 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i 
 besætninger med gæs, ænder eller kalkuner kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

  Antal Antal Antal
Staldindretning og pladsforhold indskærpelser påbud politianmeldelser

Arealkravet til pladsen omkring runde vandere og fodertrug er ikke opfyldt 1 0 0

Kravet til belægningen i husene er ikke opfyldt 1 0 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

naturlig eller kunstig belysning i dagtimerne for dyr, der holdes indendørs, 

er ikke tilstrækkelig 1 0 0

Tabel 18. fjervildt 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger med 
 fjervildt kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012*

  Antal Antal Antal
Staldindretning og pladsforhold indskærpelser påbud politianmeldelser

Bestemmelser om indretning af volierer til fasaner er ikke overholdt 2 0 0

Bestemmelser om vedligeholdelse af volierer og løbegårde er ikke overholdt 1 0 0

foder og vand   

Bestemmelser om fodring og udsætning af fasaner er ikke overholdt 1 0 0

optegnelser o.lign.   

optegnelser over medicinsk behandling og antal døde dyr føres el. opbevares ikke 2 0 0

* Fjervildt omfattede agerhøns, fasaner, gråænder og rødhøns.

Tabel 19. Strudsefugle 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger 
med strudsefugle kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

  Antal Antal Antal
Staldindretning og pladsforhold indskærpelser påbud politianmeldelser

Indhusningsfaciliteter til strudsefugle opfylder ikke kravene 1 0 0

Læskure til strudsefugle opfylder ikke kravene 0 1 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Kravene til hegnet er ikke opfyldt 0 1 0
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Tabel 20. hjortedyr 2012. oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger med 
hjortedyr kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2012

  Antal Antal Antal
Personale, management og tilsyn indskærpelser påbud politianmeldelser

Dyreholdet tilses ikke årligt af en dyrlæge 1 0 0

Staldindretning og pladsforhold   

Kravene til hegnet er ikke opfyldt 1 0 0

bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø   

Hegnet er ikke tilstrækkeligt vedligeholdt 1 0 0
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Tabel 21. Transport til slagteri 2012a. Det totale antal indskærpelser og anmeldelser til politiet i forbindelse med 
transport til slagteri i 2012*

Dyreart Antal indskærpelser Antal politianmeldelser

Kvæg 31 41

Svin 142 96

Fjerkræ 4 2

* I de tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen.

Tabel 22. Transport til slagteri 2012b. oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg, svin og 
fjerkræ til slagteri i 2012, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er medtaget for 
 overtrædelser, der involverer sygdom og skader*

 

  Antal Antal berørte dyr  Antal Antal berørte dyr
Kvæg – Sygdom og skader indskærpelser – indskærpelser politianmeldelser – politianmeldelser

Afmagret 1 2 0 0 

Dårligt gående 1 1 0 0 

Halthed 0 0 3 3 

Støttehalt – andet 1 1 0 0 

Brud på horn 0 0 1 1 

Indgroet horn 1 2 1 1 

Halebrud 0 0 1 1 

Knoglebrud, frisk 1 1 0 0 

Halesår 0 0 1 1 

Sår  2 2 0 0 

Trykninger 1 1 0 0 

yverbetændelse 1 1 0 0 

Håndtering skader dyret/dyrene 1 1 1 1 

Manglende behandling eller aflivning af dyr skadet 

under transport 1 2 0 0 
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Fortsat... Tabel 22. Transport til slagteri 2012b. oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg, 
svin og fjerkræ til slagteri i 2012, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er medtaget 
for overtrædelser, der involverer sygdom og skader*

 

  Antal Antal berørte dyr  Antal Antal berørte dyr
Kvæg – Sygdom og skader indskærpelser – indskærpelser politianmeldelser – politianmeldelser

Manglende behandling eller aflivning af dyr 

i besætning 1 1 0 0 

Transport af højdrægtig 0 0 32 32 

Transport af nykælver 4 4 1 1 

Transport af ikke-transportegnet dyr 1 1 0 0 

Uegnet transport 1 1 0 0 

Kvæg – Andre overtrædelser end sygdom og skader Antal indskærpelser Antal politianmeldelser

Manglende kort transportautorisation 2 0

Manglende synsgodkendelse af køretøj 2 0

Manglende fornyelse af autorisation 7 0

Transport af uens dyr sammen 2 0

opstaldning af uens dyr sammen 2 0

opstaldning – arealkrav overtrådt 1 0 
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Fortsat... Tabel 22. Transport til slagteri 2012b. oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg, 
svin og fjerkræ til slagteri i 2012, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er medtaget 
for overtrædelser, der involverer sygdom og skader* 

  

  Antal Antal berørte dyr  Antal Antal berørte dyr
SvIN – Sygdom og skader indskærpelser – indskærpelser politianmeldelser – politianmeldelser

Slagmærker 27 79 42 165 

Slagmærker og overdreven brug af tatoveringshammer 1 5 2 55 

overdreven brug af tatoveringshammer 27 86 6 20 

Mærker efter elstøder 0 0 1 16 

Mærker efter elstøder og tatoveringshammer 1 10 0 0 

Lyskebrok 0 0 2 2 

navlebrok 2 2 2 2 

Brok, uspecificeret 7 10 6 16 

Halthed 7 7 15 16 

Springhalt – andet 0 0 2 2 

Støttehalt – andet 2 2 0 0 

Støttehalt – knoglemarvsbetændelse 0 0 1 1 

Kronisk ledbetændelse 1 1 0 0

Dårligt gående 2 2 3 3 

Håndtering skader dyret/dyrene 0 0 1 1 

Knoglebrud under transport eller aflæsning 1 1 0 0 

Hårdhændet inddrivning 1 1 0 0 

Uforsvarlig eller hårdhændet aflæsning 2 2 0 0 

Forvoksede klove 1 1 0 0 

elefantøre/blodøre 4 5 3 4 

Halesår 1 1 0 0 

Halebid 2 2 0 0 

Halebrud 0 0 1 1 

Kæbebrud 1 1 0 0 

Skuldersår 2 3 2 2 

Sår  5 6 2 2 

Bylder 4 4 2 2 

Tarmforsnævring 1 4 0 0 

eksem/urinætsning 2 241 1 78 



88 Dyrevelfærd i Danmark 2013 – velfærDSKoNTrol TrANSPorT/SlAgTerI

Fortsat... Tabel 22. Transport til slagteri 2012b. oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg, 
svin og fjerkræ til slagteri i 2012, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er medtaget 
for overtrædelser, der involverer sygdom og skader* 

  

  Antal Antal berørte dyr  Antal Antal berørte dyr
SvIN – Sygdom og skader indskærpelser – indskærpelser politianmeldelser – politianmeldelser

Afmagret 4 4 0 0 

Manglende behandling el. aflivning af dyr i besætning 1 1 0 0 

Transport af brokgrise 5 20 1  1 

Transport af ikke-transportegnet dyr 2 3 2 2 

Våde og/eller snavsede dyr 2 211 1 61 

SvIN – Andre overtrædelser end sygdom og skader Antal indskærpelser Antal politianmeldelser

Manglende ledsagedokumenter 7 3

Afgivelse af urigtige oplysninger 2 0

Manglende fornyelse af autorisation 2 0

Køretøj – manglende strøelse 2 0

Køretøj – mangler/defekter 3 0

Køretøj – mangelfuld ventilation  3 0

overlæs  3 0

Transport af uens dyr sammen 1 0

opstaldning, arealkrav overtrådt 1 1

Transporttid overskredet 1 0

fjerKræ – Andre overtrædelser end sygdom og skader  Antal indskærpelser Antal politianmeldelser

Manglende kompetencebevis 1 0

Manglende beskyttelse mod vejrlig under transport 0 1

overlæs  3 1

* I de tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen. Antal 
berørte dyr er opgjort ud fra antallet af berørte dyr på den alvorligste overtrædelse. I de tilfælde, hvor der er flere ens sanktioner på forskellige kontrolobjekter ved 
samme transportkontrol, er antallet af berørte dyr opgjort ud fra den kontrol, hvor der er flest dyr.
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Tabel 23. Transport over samlesteder 2012a. Det totale antal indskærpelser, påbud og anmeldelser til politiet i 
forbindelse med transport over samlesteder i 2012*

  Antal Antal Antal
Dyreart indskærpelser påbud politianmeldelser

Svin 6 1 1

* I de tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen.

* I de tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen. Antal 
berørte dyr er opgjort ud fra antallet af berørte dyr på den alvorligste overtrædelse. I de tilfælde, hvor der er flere ens sanktioner på forskellige kontrolobjekter ved 
samme transportkontrol, er antallet af berørte dyr opgjort ud fra den kontrol, hvor der er flest dyr.

Tabel 24. Transport over samlesteder 2012b. oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg og 
svin over samlesteder i 2012, der medførte indskærpelse, påbud eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er med-
taget for overtrædelser, der involverer sygdom og skader*

SvIN – Sygdom og skader Antal indskærpelser Antal politianmeldelser

Brok, uspecificeret 1 1 

Dårligt gående 1 1 

Håndtering skader dyret/dyrene 1 1 

  Antal Antal Antal
SvIN – Andre overtrædelser end sygdom og skader indskærpelser påbud politianmeldelser

Manglende synsgodkendelse af køretøj 1 0 0  

overlæs  2 1 1  
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Tabel 26. velfærdskontrol på slagterier og slagtehuse 2012a. Det totale antal indskærpelser, påbud og 
anmeldelser til politiet på slagterier og slagtehuse i 2012

  Antal Antal Antal
Dyreart indskærpelser påbud politianmeldelser

Svin 21 0 9

Kvæg 1 0 0  

Fjerkræ 9 1 2  

Tabel 25. eksporter 2012. oversigt over overtrædelser i forbindelse med eksporter i 2012, der medførte indskærpelse, 
påbud eller politianmeldelse*

  Antal Antal Antal
SvIN – Sygdom og skader indskærpelser påbud politianmeldelser

Håndtering skader dyret/dyrene 2 0 0

SvIN – Andre overtrædelser end sygdom og skader 

overlæs 2 0 0

Manglende kompetencebevis 1 0 0

Køretøj – mangelfuld ventilation 1 0 0 

*  I de tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen.



91velfærDSKoNTrol TrANSPorT/SlAgTerI – Dyrevelfærd i Danmark 2013

Tabel 27. velfærdskontrol på slagterier og slagtehuse 2012b. oversigt over overtrædelser på slagterier og 
 slagtehuse i 2012, der medførte indskærpelse, påbud eller politianmeldelse

  Antal Antal Antal
SvIN – Sygdom og skader indskærpelser påbud politianmeldelser

Slagmærker 0 0 2 

Mærker efter elstøder 1 0 1 

Halthed 1 0 0 

Håndtering skader dyret/dyrene 1 0 0 

Hårdhændet inddrivning 2 0 0 

Manglende behandling eller aflivning af dyr skadet under transport 1 0 0 

SvIN – Andre overtrædelser end sygdom og skader

Defekt bedøvelsesudstyr  1 0 0 

Forsinket afblødning  1 0 0 

Manglende afblødning 4 0 5 

Manglende tilkald af dyrlæge ved ankomst af dyr med slagteattest 0 0 1 

opstaldning – arealkrav overtrådt 4 0 0 

opstaldning – manglende fodring/vanding 5 0 0 

Kvæg – Andre overtrædelser end sygdom og skader 

opstaldning – manglende fodring/vanding 1 0 0 

fjerKræ – Sygdom og skader  

Håndtering skader dyret/dyrene 2 1 0 

fjerKræ – Andre overtrædelser end sygdom og skader   

Utilstrækkelig bedøvelse  1 0 0 

Forsinket afblødning 1 0 0 

Manglende afblødning 1 0 0 

Hårdhændet behandling 1 0 1 

Skader pga. uhensigtsmæssig opstaldning før slagtning 1 0 0 

opstaldning – manglende ventilation  0 0 1 

Manglende beskyttelse mod vejrlig under transport 1 0 0 

overlæs 1 0 0 
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PoLITIeTS
vejKoNTrol
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Tabel 28. Politiets vejkontrol 2012a. opgørelse over antal transporterede dyr, antal transporter og antal transporter 
med forseelser ved politiets vejkontrol 2012

    Antal transporter
Dansk registrerede køretøjer  Antal dyr Antal transporter med forseelser

Kvæg 3.421 211 36

Svin 70.323 323 20

Heste 594 180 50

Får  195 14 6

geder 37 6 0

Fjerkræ 23.265 5 1

Andre dyr 47.452 12 0

udenlandsk registrerede køretøjer  

Kvæg 609 7 2

Svin 62.932 123 21

Heste 43 18 11

Får  0 0 0

geder 0 0 0

Fjerkræ 9.952 3 1

Andre dyr 15.250 1 1
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Tabel 29. Politiets vejkontrol 2012b. 
oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2012

  
    Antal forseelser, dansk Antal forseelser, udenlandsk
SvIN  registrerede køretøjer registrerede køretøjer

Manglende gulvareal  1 4

Autorisation ikke medbragt  1 1

Autorisation ikke udstedt  1 0

Kompetencebevis ikke erhvervet  0 2

Kompetencebevis ikke medbragt  3 0

Diverse overtrædelser af Dyreværnsloven  0 1

Vandforsyningsanlæg ikke funktionsdygtigt  0 2

Manglende strøelse ved lange transporter  0 1

Transporttid over 8 timer af udsættersøer  1 0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter  1 0

Utilstrækkelig ventilation ved svinetransport  2 1

Manglende mærkning af køretøj  3 0

Mangelfuldt vedligeholdt køretøj med risiko for tilskadekomne dyr  4 0

Dyrene er ikke forsvarligt indelukket under transport  1 0

Manglende sidebeskyttelse på læsserampe  1 0

Dyr af forskellig art, køn, størrelse mv. ikke holdt adskilt  1 0

Manglende adgang til vand ved transport af svin  3 15

transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark  

 Manglende overdækning af transportmidler u. fast tag  1 0

  Manglende rengøring af køretøj  1 0
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Fortsat... Tabel 29. Politiets vejkontrol 2012b. 
oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2012

  
   Antal forseelser, dansk  Antal forseelser, udenlandsk
Kvæg  registrerede køretøjer registrerede køretøjer

Manglende gulvareal  1 0

Autorisation ikke medbragt  1 0

Autorisation ikke udstedt  3 0

Køretøjet ikke godkendt  1 0

godkendelseserklæring ikke medbragt  1 0

grunduddannelse ikke gennemført  1 0

Kompetencebevis ikke erhvervet   3 0

Kompetencebevis ikke medbragt  1 0

Mangler ved navigationssystemet  1 0

Diverse overtrædelser af Dyreværnsloven  5 0

Vandforsyningsanlæg ikke installeret  1 0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter  6 0

Ikke transportegnet til den påtænkte transport  1 0

nyfødte pattedyr, hvis navlestreng ikke er helet og derfor uegnet til transport  2 0

Manglende mærkning af køretøj  10 0

Mangelfuldt vedligeholdt køretøj med risiko for tilskadekomne dyr  2 0

Manglende ventilation og for lav indvendig højde  2 0

Dyr af forskellig art, køn, størrelse mv. ikke holdt adskilt  6 0

Ukorrekt opbinding af dyr  2 0

overtrædelse af betingelser ved transport af ikke-fravænnede dyr  1 2

transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark   

 godkendelseserklæring ikke medbragt  1 0

  Ikke fået foretaget godkendelse af transportmidler  3 0

  Manglende rengøring af køretøj  2 0

  Manglende strøelse  5 0

  Manglende pladsforhold for kreaturer  1 0
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Fortsat... Tabel 29. Politiets vejkontrol 2012b. 
oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2012

  
   Antal forseelser, dansk  Antal forseelser, udenlandsk
heSTe  registrerede køretøjer registrerede køretøjer

Autorisation ikke medbragt  5 4

Autorisation ikke udstedt  17 1

Køretøjet er ikke godkendt til lange transporter  0 2

godkendelseserklæring ikke medbragt  0 4

Manglende identifikationsdokument (dyrepas)  14 1

Kompetencebevis ikke erhvervet  9 5

Kompetencebevis ikke medbragt  3 2

Manglende sundhedscertifikat ved international transport  4 2

Manglende oplysninger ved transportdokumenter  21 3

Manglende mærkning af køretøj  2 0

Heste er ikke anbragt i særskilte båse  1 0

Ikke fastgjort gods i transport sammen med dyr  1 0

transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark   

 godkendelseserklæring ikke medbragt  8 0

  Ikke fået foretaget godkendelse af transportmidler  10 0

  Manglende strøelse  3 0
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Fortsat... Tabel 29. Politiets vejkontrol 2012b. 
oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol 2012

  
   Antal forseelser, dansk  Antal forseelser, udenlandsk
får  registrerede køretøjer registrerede køretøjer

Manglende gulvareal  1 0

Autorisation ikke udstedt  5 0

Kompetencebevis ikke erhvervet  3 0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter  4 0

Manglende mærkning af køretøj  1 0

transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark   

 godkendelseserklæring ikke medbragt  2 0

  Ikke fået foretaget godkendelse af transportmidler  1 0

 Manglende overdækning af transportmidler u. fast tag  1 0

fjerKræ   

Diverse overtrædelser af Dyreværnsloven  1 0

Ikke transportegnet til den påtænkte transport  1 0

Ikke skridsikkert gulv i transportmidlet  1 1

ANDre Dyr   

Autorisation ikke udstedt  0 1

Køretøjet ikke godkendt til lange transporter  0 1

grunduddannelse ikke gennemført  0 1

Manglende oplysninger ved transportdokumenter  0 1
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MøDer I vID
18. januar  Projektgruppeworkshop i Videncenter for Dyrevelfærd. 

16. marts  Styregruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd. 

31. august  Styregruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd.

1. november  Projektgruppeworkshop i Videncenter for Dyrevelfærd.

6. december  Referencegruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd. 

13. december  Styregruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd.

KoNfereNcer, KurSer og øvrIge MøDer
29. februar - 1. marts Konferencedeltagelse og -medarrangør: eU AnIMAL WeLFARe STRATegy conFeRence: 

   "empowering consumers and creating market opportunities for animal welfare", Bruxelles, Belgien. 

1. marts  Konferencedeltagelse: FAo global Multi-stakeholder Forum on Animal Welfare, Bruxelles, Belgien.  

 Indlæg om Videncenter for Dyrevelfærd. 

7. marts  Seminardeltagelse: nordisk Arbejdsgruppe for Mikrobiologi og Dyrehelse/Dyrevelfærd (nMDD),  

 nordisk Råd, Roskilde. Indlæg om Videncenter for Dyrevelfærd. 

23. - 24. oktober  Konferencedeltagelse: Svinekongres 2012, Herning. 

29. oktober  Debatmødedeltagelse: Præsentation af ViD ved åben debat om dyrevelfærd med temaet: ”Hvordan

    håndteres dyrevelfærden – og er det godt nok?". Debatten var arrangeret af Mattilsynet og foregik  

 i Litteraturhuset i oslo.

21. november  Konference arrangeret med temaet: ”Syge dyrs velfærd – er den god nok?”, Videncenter for 

   Dyrevelfærds konference 2012, København. 

17. december  Workshopdeltagelse: ”Quantifying Animal Welfare at Herd Level”, Københavns Universitet, 

   København. 

APPeNDIKS 1 
aktiviteter i Videncenter for Dyrevelfærd i 2012



99APPeNDIKS 1 – Dyrevelfærd i Danmark 2013

PreSSe
12. juli  Pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i forbindelse med offentliggørelsen 

   af rapporten Dyrevelfærd i Danmark 2011, ”Landmænd skal blive bedre til at passe syge dyr”.

20. november  Pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen i anledning af ViD-konferencen den 21. november, ”Syge  

 dyrs velfærd – er den god nok?”. 

PublIKATIoNer
videncenter for Dyrevelfærd, 2012. Dyrevelfærd i Danmark 2011. Fødevarestyrelsen.

Danish centre for Animal Welfare, 2012. Animal Welfare in Denmark 2010. The Danish Veterinary and Food Admini-

stration. 
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geNerelT, flere DyreArTer
–  Bekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013 af dyreværns-

loven (Dyreværnsloven).

–  Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav 

til beskyttelse af landbrugsdyr.

–  Bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering 

og kastration af dyr, med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhor-

ning af dyr.

–  Bekendtgørelse nr. 308 af 20. marts 2013 om Fødevare-

styrelsens opgaver og beføjelser.

–  Bekendtgørelse nr. 607 af 25. juni 2009 om forbud mod 

brug af visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr.

–  Bekendtgørelse nr. 763 af 24. juni 2010 om egenkontrol 

med dyrevelfærd, med senere ændringer.

–  Lov nr. 814 af 14. juli 2012 om hold af dyr, med senere 

ændringer.

beSæTNINger, SPecIfIKKe beSTeMMelSer
SvIN

–  Bekendtgørelse nr. 255 af 8. marts 2013 af lov om inden-

dørs hold af drægtige søer og gylte.

–  Bekendtgørelse nr. 256 af 8. marts 2013 af lov om inden-

dørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin.

–  Lov nr. 173 af 19. marts 2001 om udendørs hold af svin, 

med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af 

svin, med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2013 om sundhedsråd-

givningsaftaler for svinebesætninger.

APPeNDIKS 2
Væsentlige lovbestemmelser på dyrevelfærdsområdet

Kvæg

–  Bekendtgørelse nr. 260 af 8. marts 2013 af lov om hold 

af malkekvæg og afkom af malkekvæg.

–  Bekendtgørelse nr. 756 af 23. juni 2010 om hold af mal-

kekvæg og afkom af malkekvæg.

–  Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyt-

telse af kalve, med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 544 af 29. maj 2013 om sundhedsråd-

givningsaftaler for kvægbesætninger.

heSTe

–  Bekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013 af lov om hold 

af heste.

–  Bekendtgørelse nr. 1016 af 21. oktober 2008 om lofts-

højden i hestestalde.

–  Bekendtgørelse nr. 1005 af 9. oktober 2008 om udegå-

ende heste.

–  Bekendtgørelse nr. 125 af 2. februar 2010 om forbud mod 

brændemærkning af heste.

PelSDyr

–  Bekendtgørelse nr. 1734 af 22. december 2006 om be-

skyttelse af pelsdyr, med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 1151 af 4. oktober 2007 om opdræt 

af ræve, med senere ændringer.

–  Lov nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve.

–  Bekendtgørelse nr. 261 af 30. marts 2011 om obligatorisk 

sundhedsrådgivning i minkfarme, med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 1207 af 14. december 2012 om ud-

dannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i mink-
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TrANSPorT Af Dyr
–  Rådets forordning (eF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 

om beskyttelse af dyr under transport og dermed for-

bundne aktiviteter (Transportforordningen).

–  Bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om be-

skyttelse af dyr under transport, med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 674 af 14. juli 2003 om beskyttelse af 

dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr, med senere 

ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 1728 af 21. december 2006 om ud-

dannelse i transport af dyr, med senere ændringer.

–  Vejledning nr. 145 af 21. december 2006 om Rådets 

forordning (eF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om 

beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne 

aktiviteter m.v.

SlAgTNINg og AflIvNINg
–  Rådets forordning (eF) nr. 1099/2009 af 24. september 

2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (Af-

livningsforordningen). 

–  Bekendtgørelse nr. 902 af 4. september 2012 om uddan-

nelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr 

og dermed forbundne aktiviteter på slagteri, med senere 

ændring.

–  Bekendtgørelse nr. 1207 af 14. december 2012 om ud-

dannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i mink-

farme, samt uddannelse af personer, der fører direkte 

tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme.

–  Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagt-

ning og aflivning af dyr.

–  Bekendtgørelse nr. 258 af 8. marts 2013 af lov om forbud 

mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr 

og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

farme, samt uddannelse af personer, der fører direkte 

tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme.

æglæggeNDe høNer

–  Bekendtgørelse nr. 533 af 17. juni 2002 om beskyttelse 

af æglæggende høner, med senere ændringer.

SlAgTeKyllINger

–  Bekendtgørelse nr. 687 af 22. juni 2011 af lov om hold af 

slagtekyllinger.

–  Bekendtgørelse nr. 757 af 23. juni 2010 om hold af slagte-

kyllinger og rugeægsproduktion, med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 245 af 16. marts 2010 om uddannelse 

og kvalifikationer ved hold af slagtekyllinger.

SlAgTeKAlKuNer

–  Lov nr. 91 af 9. februar 2011 om hold af slagtekalkuner.

–  Bekendtgørelse nr. 658 af 11. juni 2011 om hold af slag-

tekalkuner.

vISSe DyreArTer
–  Bekendtgørelse nr. 116 af 26. februar 2008 om opdræt 

af fjervildt, med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 om opdræt af 

hjortedyr, med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 192 af 25. marts 1998 om opdræt af 

strudsefugle, med senere ændringer.

–  Bekendtgørelse nr. 517 af 19. juni 1997 om tilladelse til 

opdræt af visse dyrearter.

–  Bekendtgørelse nr. 1196 af 10. december 2008 om an-

erkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for 

opdræt af henholdsvis ræve, fjervildt, hjortedyr og strud-

sefugle.

–  Bekendtgørelse nr. 205 af 18. marts 1997 om forbud mod 

opdræt af harer i anlæg.
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appendiks 3
Metode for dataopgørelser

Opgørelserne i tabellerne er fremkommet ved udtræk af 

data registreret på kontrollen i Fødevarestyrelsen og Natur

Erhvervstyrelsen. Det skal bemærkes, at data kan ændre 

sig over tid, idet der efterfølgende kan foretages rettelser 

på grund af indtastningsfejl, forsinkede opdateringer, nye 

afgørelser mv.

Besætningskontrol
I dyreartstabellerne for velfærdskontrollen i besætninger er 

sammentællingen af kontroller opgjort pr. ejendom (CHR

nr.) inden for hver dyreartsgruppe. Der kan kontrolleres flere 

besætninger på den samme ejendom med samme dyrearts

gruppe, hvilket opgøres som én kontrol.

Når der kontrolleres flere besætninger med samme dyrearts

gruppe på en ejendom, kan det ske, at der i begge besæt

ninger er overtrådt samme kategori, eksempelvis kategorien 

”Dyrene behandles ikke forsvarligt”. Disse to overtrædelser 

vil tælle som én overtrædelse, da der tælles pr. ejendom. I 

de tilfælde, hvor der i den ene besætning er givet en po

litianmeldelse i den pågældende kategori, og i den anden 

besætning – på samme ejendom – er givet en indskærpelse, 

tælles de hver for sig under de respektive sanktionstyper.

transport
I tabellerne med kontrolresultater for transport er kontrol

lerne opgjort pr. transportkontrol. Overtrædelser fundet på 

en enkelt transportkontrol af levende dyr kan have flere im

plicerede parter, eksempelvis transportør, besætningsejer og 

chauffør. De modtager alle en kontrolrapport vedrørende 

den samme transport, men det tælles kun som én transport

kontrol. De implicerede parter kan endvidere i nogle tilfælde 

modtage forskellige sanktioner for den samme overtrædelse. 

I disse situationer er sanktionen for den pågældende trans

port kun talt med én gang, og er der givet en indskærpelse 

og en politianmeldelse til hhv. transportør og besætningsejer 

for overtrædelsen vedrørende de samme dyr, tælles det som 

én politianmeldelse.

slagterier
For velfærdskontrollen på slagterier er resultaterne opgjort 

som antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser, 

der er givet for overtrædelser af kravene til indretning af 

slagterierne, opstaldning af dyrene, personale samt bedø

velses og aflivningsudstyr.
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åreT, Der gIK, I vIDeNceNTer for DyrevelfærD 
2012
– Link til ViD på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

 www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Videncen-

ter_for_dyrevelfaerd 

TeMA: PoSITIv velfærD
– Læs mere om forskningen i veterinær epidemiologi og dy-

revelfærd på Københavns Universitet: www.iph.life.ku.dk 

– Boissy, A., Manteuffel, g., Jensen, M.B., Moe, R.o., Spruijt,

 B., Keeling.L., Winckler, c., Forkman, B., Dimitrov, I., 

Langbein, J., Bakken, M., Viessier, I. & Aubert, A. (2007). 

Assessment of positive emotions in animals to improve 

their welfare. Physiology and Behaviour 92: 375-397.

– Burman, o. H. P., Parker, R., Paul, e. S. & Mendl, M. (2008). 

A spatial judgement task to determine background emo-

tional state in laboratory rats, Rattus norvegicus. Animal 

Behaviour 76(3): 801-809. 

– Jensen, M.B., Vestergaard, K.S. & Krohn, c.c. (1998). Play 

behaviour in domestic calves kept in pens: the effect of 

social contact and space allowance. Applied Animal Be-

havioural Science 56: 97-108.

APPeNDIKS 4
kilder og links til tekstafsnit

– Mendl, M., Burman, o.H.P. & Paul, e.S. (2010). An inte-

grative and functional framework for the study of animal 

emotion and mood. Proceedings of the Royal Society B: 

Biological Sciences 277: 2895-2904.

– Sandøe, P. & Jensen, K.K. (2012). The Idea of Animal Wel-

fare – Developments and Tensions. Veterinary and Animal 

ethics: Proceedings of the First International conference on 

Veterinary and Animal ethics, September 2011. edited by 

c.M. Wathes, S.A. corr, S.A. May, S.P. Mcculloch & M.c. 

Whiting. Wiley-Blackwell, 19-31.

– yeates, J.W. & Main, D.c.J. (2008). Assessment of positive 

welfare: A review. The Veterinary Journal 175 (3), 293-300.

TeMA: DyrevelfærD og bæreDygTIgheD
– Læs mere om forskningen i dyrevelfærd på Aarhus Uni-

versitet: www.anis.au.dk

– Anonym 1987, Verdenskommissionen for Miljø og Udvik-

ling: Vores fælles fremtid (Brundtland-rapporten), Fn.

– Fraser, D. (2008). Understanding animal welfare. The 

science in its cultural context. Wiley-Balckwell.

– Jensen, K.K. (2007). Sustainability and Uncertainty: Bot-

tom-Up and Top-Down Approaches, Italian Journal of 

Animal Science 6, Supplement 1, 853-855.



105APPeNDIKS 4 – Dyrevelfærd i Danmark 2013

 www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Velfaerd-

kontrol/Velfaerdsrapport/ 

TeMA: Syge og TIlSKADeKoMNe Dyr
– Læs mere om dyrevelfærd på Fødevarestyrelsens hjem-

meside: www.fvst.dk. 

– Læs mere om Veterinærrejseholdets kampagner og afrap-

porteringer på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

 www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Sider/Ve-

terinaerrejseholdet.aspx 

– Sandøe, P. & christiansen, S.B. (2008). ethics of animal 

use. Blackwell Publishing.

– Sørensen, J.T., Sandøe, P. & Halberg, n. (1998). etisk regn-

skab for husdyrbrug, DSR's Forlag.

– Steinfeld, H., gerber, P., Wassenaar, T., castel, V., Rosales, 

M. & de Haan, c. (2006). Livestock's Long Shadow. FAo, 

Rom, Italien.

– Mcglone, J.J. (2001). Farm animal welfare in the con-

text of other society issues: Toward sustainable systems. 

Livest. Prod Sci. 72: 75-81.

MyNDIgheDerNeS KoNTrol Af DyrevelfærD 
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APPeNDIKS 5
offentlige dyrevelfærdskontakter

AArhuS uNIverSITeT
Institutleder Klaus Lønne Ingvartsen

Institut for Husdyrvidenskab

Blichers Allé 20

Postboks 50

8830 Tjele

Tlf.: 87 15 60 00

e-mail: anis@au.dk 

føDevAreMINISTerIeT
Kontorchef Karen Lorenzen

Veterinærenheden, center for 

 Fødevare- og Veterinærpolitik

Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri

Slotsholmsgade 12

1216 København K 

Tlf.: 33 92 33 01

e-mail: fvm@fvm.dk 

føDevAreSTyrelSeN
Veterinærdirektør Per Henriksen 

Stationsparken 31-33

2600 glostrup

Tlf.: 72 27 69 00

fvst.dk/kontakt

vIDeNceNTer for DyrevelfærD
Dyrevelfærd og Veterinærmedicin

Fødevarestyrelsen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri

Stationsparken 31-33

2600 glostrup

Tlf.: 72 27 69 00

fvst.dk/kontakt

KøbeNhAvNS uNIverSITeT
Institutleder Hans Henrik Dietz

Institut for Produktionsdyr og Heste 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Højbakkegård Allé 5

2630 Taastrup

Tlf.: 35 33 29 38 

e-mail: iph@life.ku.dk 
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KORT OM
ViDencenTeR FOR DyReVelFæRD (ViD)

ViD’s formål er at bidrage til forbedring af dyrevelfærden i Danmark ved at:
– Foretage databaseret dokumentation af dyrevelfærdstilstanden i Danmark ved at 

forene kontrolmyndighedernes data med forskningsbaseret viden og indsats samt 

erhvervets dataopgørelser

– Sammenholde dyrevelfærdsmæssige forhold i Danmark med forholdene i andre 

europæiske lande

– Formidle viden om dyrevelfærdstilstanden til sine interessenter

– Iværksætte projekter på identificerede problemområder inden for dyrevelfærd

ViD er et samarbejde mellem: 
– Fødevarestyrelsen

– Fødevareministeriet

– Københavns Universitet

– Aarhus Universitet




