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Dyr-menneske-relationen
– hvad betyder den for dyrevelfærden?
Velkommen til Videncenter for Dyrevelfærds årlige konference
21. november 2013
Welcome to the annual conference of the Danish Center for
Animal Welfare November 21st 2013

Videncenter for Dyrevelfærd
- et samarbejde mellem myndigheder og universiteter
Med formålet:
 At bidrage til forbedring af dyrevelfærden i Danmark:
 Formidling af viden om dyrevelfærd
 Finansiering og igangsættelse af forskningsprojekter om dyrevelfærd
 Opbygning af netværk med dyrevelfærdscentre, myndigheder og
universiteter i og udenfor EU
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Videncenter for Dyrevelfærd
- et samarbejde mellem myndigheder og universiteter
 4 nationale konferencer om dyrevelfærd
 Deltagere i 2010: ca. 100 deltagere
 Deltagere i 2013: over 200 deltagere
 23 forskningsprojekter om dyrevelfærd
 Produktionsdyr
 Selskabsdyr

Veterinærforlig 2:

Udvikling af et nationalt dyrevelfærdsindeks
for kvæg og svin
Formål:
 At foretage gentagne målinger af dyrevelfærden i kvæg- og
svinebesætninger på landsplan for at følge udviklingen i
dyrevelfærden over tid
 Dyrevelfærdsindekset skal bestå af en række variable, der
tilsammen beskriver dyrevelfærdstilstanden hos kvæg og
svin
Udviklingen af modellen for dyrevelfærdsindekset
forventes færdig ved udgangen af 2016
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Veterinærforlig 2:

Transportegnethed
Formål:
 At opfylde initiativet om styrket dyrevelfærd under transport
af levende dyr
 Fokusområder:
 Fordelingen af ansvar mellem transportør, chauffør og
besætningsejer ved transport af dyr
 Fokus på øget viden om den korrekte tilgang til vurdering af
dyrs transportegnethed
Projektet forventes færdigt ved udgangen af 2016

Rigtig god fornøjelse med konferencen
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Program
08.30 – 09.30
09.30 – 09.45

Registrering og kaffe
Velkomst v/ Per Henriksen, Veterinærdirektør

09.45 – 09.55

Introduktion til dagen v/ Hans Henrik Dietz, institutleder, Københavns Universitet

09.55 – 10.15

Tale v/ Karen Hækkerup, Fødevareminister

10.15 – 10.45
10.45 – 11.35
11.35 – 12.05

Kaffepause
Animal Welfare, Public Trust, and Professional Animal Production v/ David Fraser, professor, University of British
Columbia, Canada
Love hurts – om dyr-menneskerelationens betydning for dyrevelfærd v/ Peter Sandøe, professor, Københavns Universitet

12.05 – 13.20
13.20 – 13.50

Frokost
Tema 1: Frygt og aggression hos dyr

14.20 – 15.20
15.20 – 15.50

Dyr-menneske forholdets betydning for frygt og aggression hos produktions- og familiedyr v/ Björn Forkman,
professor, Københavns Universitet
Dyr-menneske forholdets betydning for frygt og aggression hos heste v/ Janne Winther Christensen, forsker, Aarhus
Universitet
Postersession, networking og kaffe
Tema 2: Godt landmandskab

15.50 – 16.20

Investigating the Human-Animal Interactions from the Animal’s Perspective v/ Xavier Boivin, ethologist, French
National Institute of Agronomical Research (INRA), France
Mink og menneske – i praksis v/ Lars Eilertsen, pelsdyravler

13.50 – 14.20

16.20 – 16.50

Ansattes erfaringer med dyrevelfærd i dansk landbrug v/ Inger Anneberg, Ph.d., postdoc, Aarhus Universitet

16.50 – 17.00

Tak for i dag og på gensyn v/ Per Henriksen, Veterinærdirektør
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