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Hensigten med projektet er at afdække forventelige barrierer for en hensigtsmæssig implementering af egenkontrol af dyrevelfærd med 
henblik på at sikre, at lovgivningen på området kommer til at fungere efter hensigten.

Baggrunden for dette projekt er bekendtgørelse nr. 763 af 24. juni 2010 om egenkontrol med 
dyrevelfærd, som trådte i kraft 1. juli 2010. Skal implementeringen af denne bekendtgørelse blive 
vellykket, er det væsentligt, dels at landmændene besidder den fornødne vilje og evne til at 
gennemføre egenkontrol efter hensigten, dels at egenkontrollen kan vinde tillid hos forbrugerne.

De omfattende erfaringer, der er med egenkontrol fra andre sektorer lader sig ikke umiddelbart 
overføre til landbruget. I modsætning til f.eks. fødevareindustrien er landbrugserhvervet domineret af 
selvstændige virksomheder med relativt set få (eller ingen) ansatte. Landbruget er samtidig bærer af 
en kultur med egne historiske rødder, der adskiller sig fra den kultur, der dominerer 
fødevareindustrien. 

Dertil kommer at egenkontrol i forhold til dyrevelfærden må basere sig på adfærds- og sundhedsmål, 
og ikke kun - som egenkontrollen i landbruget hidtil - være begrænset til let målbare parametre som 
temperatur, forekomst af bestemte bakterier etc. Dette vanskeliggør også en umiddelbar 
erfaringsoverførsel fra den eksisterende egenkontrol indenfor andre sektorer, som overvejende er 
baseret på konkrete og relativt objektive parametre.

Der rejser sig således to spørgsmål i forhold til implementering af egenkontrol af dyrevelfærd i 
landbruget:
1. Hvilke barrierer (af holdnings- og vidensmæssig, strukturel og kulturel karakter) kan 
implementering af egenkontrol støde imod hos danske landmænd?
2. Hvilken betydning vil implementering af egenkontrol ift. dyrevelfærden få for tilliden i 
offentligheden til, at dyrevelfærden er i orden i dansk husdyrproduktion?
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henblik på at sikre, at lovgivningen på området kommer til at fungere efter hensigten.

a) Opsamling af erfaringer i forhold til brug af egenkontrol i andre sammenhænge med særligt henblik på betingelser for succesfuld 
gennemførelse og tillid i omverdenen
b) På baggrund af (a) opstilles forskellige modeller for implementeringen egenkontrol af dyrevelfærd i dansk landbrug 
c) I sammenhæng med (b) opstilles forskellige modeller for, hvilke typer af velfærdsmål, der kan anvendes i egenkontrollen
d) På baggrund af (a-c): 10-15 kvalitative interviews med forskellige typer landmænd mhp. at identificere holdningsmæssige, 
kulturelle eller strukturelle muligheder og barrierer for egenkontrol som sådan og specielt de i c) udviklede modeller.
e) På baggrund af (a-c): fokusgrupper med forbrugere mhp. at afdække deres opfattelse af en stigende grad af egenkontrol og 
betydningen for tilliden til den dyrevelfærdsmæssige kvalitet af de animalske produkter.
f) På baggrund af (a-c): kvalitative interviews med velfærdskontrollanter mhp. at få et blik udefra på de muligheder og barierer
landmænd peger på i d)

En øget forståelse af, hvordan princippet om egenkontrol opfattes af landmænd og brancheorganisationer såvel som af 
offentligheden bør kunne lede til en mere effektiv implementering . Målet er ikke blot en øget accept fra landmændenes side, men 
også en implementering, der ikke svækker tilliden i offentligheden til dyrevelfærden i dansk husdyrproduktion. 


