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UDGANGSPUNKT

• Forbrugerne har en berettiget forventning om, at 
landbrugets dyr bliver behandlet ordentligt

• Der er også en forventning om, at myndighederne 
gennem kontrol og andre tiltag bidrager til, at dette sker

• I den forstand kan myndighedernes brug af 
velfærdsvurdering på besætningsniveau ses som noget 
positivt

• Men kan vurdering af dyrevelfærd på besætningsniveau 
også bruges til af fremme forbrugernes efterspørgsel 
efter dyrevelfærd?



EU TANKER OM MARKEDSDREVET 
FORBEDRING AF DYREVELFÆRD

• Hovedhjørnestenen i EU’s regulering af dyrevelfærd er 
fællesskabets minimumsstandarder

• En væsentlig tilføjelse er princippet om at forbedringer ud 
over minimumskravene skal drives frem af markedet

– Baseret på sociologiske undersøgelser antages der at være 
grupper, som er villige til at betale mere for højere dyrevelfærd

– Udsigten til en merpris udgør en forretningsmulighed for 
producenterne, der kan motivere til udvikling af højere dyrevelfærd

– Opgaven er derfor at få udbud og efterspørgsel til at mødes

– Modellen er i høj grad inspireret af markedet for økologi



KODEORD: MÆRKNING

• Det væsentligste policy-instrument bliver derfor at give 
forbrugerne mulighed for at vælge ”dyrevenlige”
produkter

• Inspireret af studiet af eksisterende kvalitetsmærker med 
merpris antages, at forbrugerne ønsker pålidelige 
dyrevelfærdsmærker

– Pålidelighed opfattes som videnskabsbaseret og 
valideret information

– Projektet WelfareQuality® skal ses i dette lys



PLAN

• Velfærdsvurdering og forbrugerdrevet dyrevelfærd

• Hvad er fremtiden for forbrugerdrevet dyrevelfærd?



VELFÆRDSVURDERING OG 
FORBRUGERDREVET 

DYREVELFÆRD



BACKGROUND





VURDERING AF TRÆDEPUDESVIDNINGER

• Ved slagtning bliver 100 kyllingefødder fra hver 
levering undersøgt for trædepudesvidninger

• Hver fod bliver bedømt efter flg. skala

– Ingen trædepudesvidninger: 0 point

– Få og mindre trædepudesvidninger: 1 point

– Mange og alvorlige trædepudesvidninger: 2 point
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KONSEKVENSER

• Handlinger

– A: Intet sker

– B: Henvendelse til landmanden

– C eller gentagne tilfælde af B: Landmanden bliver meldt 
til myndighederne

• Meldte landmænd får et pålæg om at forbedre forholdene

• Meldte landmænd er under øget overvågning

• Der kan blive stillet krav om, at landmænd mindsker 
dyretætheden i deres stalde



FOREKOMST AF TRÆDEPUDESVIDNINGER 
HOS SLAGTEKYLLINGER, DK 2002-2005

A. Op til 40 point ≈ op til 20% alvorlige svidninger

B. 41-80 point ≈ op til 40% alvorlige svidninger

C. 81-200 point ≈ op til 100% alvorlige svidninger







KAN MAN FORESTILLE SIG FLG. 
REKLAMER?

Køb danske kyllinger – de har 
færre benproblemer!

Danske dyrevelfærdskyllinger –
kun hver 10. har sår på fødderne!











VELFÆRDSVURDERING OG 
FORBRUGERDREVET DYREVELFÆRD

• Dyrevelfærd bliver på markedet solgt som et positivt 
budskab 

• ”Glade dyr i gode omgivelser”

• Vurdering af dyrevelfærd bygger oftest på måling af 
noget negativt = problemer

• Derfor vil en sådan vurdering ikke indgå direkte i 
markedsføringen af dyrevelfærd

• Derimod kan den spille en rolle som ”forsikring” mod 
skandaler



HVAD ER FREMTIDEN FOR 
FORBRUGERDREVET 

DYREVELFÆRD?



STIGENDE FORBRUGERFOKUS PÅ
DYREVELFÆRD

Forbrugernes kvalitetsbegreb i relation til animalske 
fødevarer inddrager i stadig større grad egenskaber, der 
relateres til produktionsprocessen såsom miljøhensyn, 
dyrevelfærd, osv. 

(Grunert et al. 2004; Napolitano et al. 2010)



EUROBAROMETER UNDERSØGELSE I 2006 
(29.000 EUROPÆERE)

• Dyrevelfærd er vigtigt!

•Dyrevelfærd bør forbedres! 

•Forbrugerne ved ikke særlig meget om dyrevelfærd! 

•Langt over halvdelen af adspurgte siger de vil ændre 
indkøbssted for at købe ’dyrevelfærds’-produkter!

•Dyrevelfærd er godt for vores sundhed! Tankevækkende –
og falder godt i tråd med at dyrevelfærd ofte markedsføres 

sammen med spisekvalitet!



… MEN I INDKØBSSITUATIONEN ER ANDRE 
TING OFTE VIGTIGERE!

Spisekvalitet og – oplevelse betyder rigtig meget for 
forbrugernes valg af kød 

(se bl.a. Korzen og Lassen 2010, Grunert et al. 2004: Napolitano et al. 
2010)

Indkøbssituationen er båret af et forbrugerperspektiv, hvor 
dyrevelfærd er relativt langt nede på dagsordenen

(se bl.a. Lassen et al. 2002)

EU-kommissionens optimistiske meldinger om 
forbrugerdrevet dyrevelfærd synes at basere sig på borger-

snarere end forbrugerundersøgelser



DYREVELFÆRD I HVERDAGS- OG 
PRODUKTIONSSAMMENHÆNGEN

Hverdagssammenhængen Produktionssammenhængen

Smag X

Tekstur X

Sundhed (fedt) X

Nemt og praktisk X

Passende til lejligheden X

Tilsætningsstoffer X X

Dyrevelfærd X

Miljø X

Sikkerhed X

GM-frit X

Gennemskuelighed X



HVAD SKAL DER TIL FOR AT VÆKKE 
FORBRUGEREN TIL DÅD?

• Mærker med

– et klart og relevant budskab

– effektiv brug af visuel kommunikation, storytelling osv.

– en troværdig (ikke kun pålidelig) afsender

– en overkommelig pris

– andre kvaliteter ved siden af dyrevelfærd



PROBLEM: VILDLEDNING
• Ikke kun de, der sælger dyrevenlige produkter, forstår at 

fortælle en god historie om deres produkt

• Også produkter, der alene overholder lovgivningens 
mindstekrav om dyrevelfærd, vil blive markedsført på en 
måde, som giver associationer til god dyrevelfærd











FORBRUGERDREVET DYREVELFÆRD 
KOMMER IKKE AF SIG SELV

• Der er behov for initiativer, som gør det nemt og oplagt 
for forbrugeren at vælge ”dyrevenlige” produkter

• Produktudvikling og branding er centrale virkemidler

• Og der er behov for initiativer, som gør det svært at 
vildlede forbrugerne på dette område

• Efter vores opfattelse bør denne problemstilling også
være i fokus for et Videncenter for Dyrevelfærd



KONKLUSIONER

• EUs strategi for at øge forbrugerdrevet dyrevelfærd er 
problematisk

– Baserer sig på borger- snarere end forbrugerundersøgelser

– De relaterede velfærdsmål er svære markedsføre

• For at styrke forbrugerdrevet dyrevelfærd er der brug for 
produktudvikling og branding

• Og for initiativer, som modvirker vildledning af 
forbrugerne


