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Velfærdsvurdering med fokus på dyret



Ambition

At kunne vurdere dyrs velfærd på besætningsniveau, 
uafhængigt af produktionssystem
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Slutresultatet fra WQ ®

welfarequality.net



Det gode ved Welfare Quality ®

• Eksplicit velfærdsdefinition
• Hver aspekt af dyrevelfærden bliver målt
• Hvert mål er objektivt
• Hvert mål er valideret



Welfare principles Welfare criteria

Good feeding 1 Absence of prolonged hunger

2 Absence of prolonged thirst

Good housing 3 Comfort around resting

4 Thermal comfort

5 Ease of movement

Good health 6 Absence of injuries

7 Absence of disease

8 Absence of pain induced by management 
procedures

Appropriate 
behaviour

9 Expression of social behaviours

10 Expression of other behaviours

11 Good human-animal relationship

12 Positive emotional state
Veissier 2009



Mål af dyrevelfærd -
Comfort around resting
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Er det alt for koldt?

eller
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"Gulvene må hverken være glatte eller ujævne, så der er risiko 
for, at svinene kommer til skade..." 

Foto: B Forkman Foto: B Forkman



Målemetoder

Managementbaserede
fx "daglig tilsyn"

Ressourcebaserede
fx "lysintensitet på mindst 40 lux"

Dyrebaserede
fx "alle svin kan rejse, lægge sig og hvile uden besvær"



Dyrebaserede mål

• Fordeler:
– Nære til dyrets oplevelse
– System-uafhængige
– Tillader fleksibilitet

• Ulemper
– Risikerer at tage lang tid
– Forandring over tid
– Skepsis



Men er det objektivt?

Hvad er et objektivt mål?
Gentageligt, uafhængigt af den der måler



Det kan og bør testes for hver 
enkelt mål

N Rs Test

Tid lægge sig 34 0,85 Video

13 0,98 On farm

21 0,98 On farm

65 0,95 On farm

Tid rejse sig 21 0,85 On farm

6 0,83 On farm

8 0,83 On farm

Rejse - lægge sig adfærd hos mælkekvæg



"Hjemmeblindhed"

UK landmænd

Landmandens estimat Faktisk haltheds
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Burde spørgsmålet ikke være: 

Bliver det målet der skal måles?

Foto: B Eskildsen



Et eksempel fra den danske lovgivning -
trædepudesvidninger
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Ville det have været muligt at opnå det 
samme med "traditionel lovgivning?

Årsagen til trædepudesvidninger er 
strøelsens kvalitet 

Den afhænger af mange ting
Man kan lovgive om hver enkelt
... eller om resultatet



Velfærdsvurdering og velfærdslovgivning

Foto: P Gau

Det er dyrevelfærd, så mål på dyret


