
  Udvikling af nationale 
dyrevelfærdsindekser for 

 kvæg og svin

 ViD-konference 
 den 17. november 2016

 Veterinærdirektør Per Henriksen 



Veterinærforlig II

•Styrket dyrevelfærd – Udvikling af et dyrevelfærdsindeks, som skal understøtte 
indsatser for dyrevelfærd og antibiotikaresistens 

•Projekt i samarbejde mellem 
- Københavns Universitet
- Aarhus Universitet 
- Fødevarestyrelsen

•Projektet afsluttes i december 2016

•Herefter muligt fx årligt at beregne indekser på baggrund af data indsamlet i 
besætninger og registerdata

Pionerprojekt
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Projektet leverer�

•en model til beregning af dyrevelfærdsindekser for kvæg og svin

 Formålet med indekserne er at�
•skabe overblik over dyrevelfærdstilstanden hos kvæg og svin på landsplan 

•gøre det muligt at følge udviklingen i dyrevelfærd over tid

På sigt skal indekserne sikre�
•bedre grundlag for at træffe beslutninger om velfærdsforbedrende indsatser

•bedre mulighed for at vurdere effekten af forskellige tiltag på dyrevelfærden – f.eks. 
lovændringer, kampagner og informationsindsatser
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Projektdeltagere

Björn Forkman1, Louise Holm Parby2, Jan T Sørensen3, Marlene K Kirchner1, Nina 
D Otten1, Anne-Marie Michelsen1, Vibe P Lund1, Franziska Hakansson1, Tine 

Rousing3, Mari Reiten3, Matt Denwood1, Hans Houe1
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Forudsætninger:

• Indeks for malkekvæg og kalve

• Indeks for drægtige søer, farende søer, pattegrise og 
fravænnede/slagtesvin

• Brug af registerdata og besætningsbesøg

• Valide mål

• Transparent

• Praktisk muligt
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Projektets trin

• Dyrevelfærdsdefinition: dyrets oplevelser i 
centrum

• Bruttolister – 40-60 mål/dyregruppe

• Nettolister – 25-30 mål/dyregruppe

• Undersøgelse af registerdata => meget stor 
variation mellem slagterier, enkelte mål tilbage
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Hvad betyder målene?

• 4 ekspertgrupper: 

• Velfærdskontrollanter

• Besætningsdyrlæge

• Rådgiver

• Forskere
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Hvad betyder målen? Elektronisk spørgeskema

“Giv et tal mellem 0 og 100 for, hvor god du mener dyrvelfærden er: 0 er dårligst 
mulig dyrevelfærd, 20 eller under er uacceptabelt, 50 er acceptabelt men ikke 
mere og 100 er det bedst mulige alternativ.”

•Hvilken dyrevelfærd har en gris (<30 kg) med brok?

• Brok mindre end 10 cm i diameter, ikke sår

• Brok mere end 10 cm i diameter, eller sår

•Uden brok = 100
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Resultater ekspertvurderinger, malkekvæg

• Uacceptabel velfærd:

• Manglende sygeboks, kælvningsboks

• Stærkt halt

• Smerteansigt

• Aflivning uden afblødning

• Blodforgiftning

• Fedtlever (gulsot)

• Acceptabel velfærd

• Delvis tilstrækkelig vandforsyning

• Enkelt ko udenfor liggearealen

• Normal rejsesigadfærd med pause

• Madrasser i sengebåsen

• Nedre del af benet meget snavset

• Undvigelsesafstand > 100 cm
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Resultater ekspertvurderinger, fravænnede grise/slagtesvin

• Uacceptabel velfærd:

• Meget mager

• Gisper

• Kraftigt halt,  meget halt

• Halebidt gris

• Sår, rifter

• Blodøre

• Rektalprolaps

• Brok >10 cm  (<30 kg)

• Brok >15 cm  (>30 kg)

• Neurologiske problemer

• Aflivning uden afblødning

• Manglende sygestier

• Manglende rodemateriale

• Acceptabel velfærd:

• Reb, blødt træ med bark som 
rodemateriale
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Udvalgte foreløbige resultater fra indeksprojektet - malkekvæg
(OBS ikke tilfældigt udvalgte besætninger)

Store problemer (<50):

� Vandforsyning

� Snavset ben

� Belægningsgrad

� Hudforandringer

Små problemer:

Body condition score

Rent vand

Rejsesigadfærd

Hospitalsboks

Kælvningsboks
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Udvalgte foreløbige resultater fra indeksprojektet - svin
(OBS ikke tilfældigt udvalgte besætninger)

Store problemer (<50):

� Vandforsyning

� Belægningsgrad

� Liggeareal

� Gulvtype

Små problemer:

Body condition score

Rent vand

Alle sygedomme



Reduktion af nettolister

• Kvæg

• Ingen stærke korrelationer

• Muligvis reduktion af trin

• Svin

• Praktiske problemer med mål

• Ammoniak, nogle stiemål fjernes

• Mindre justeringer
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Aggregering

• Prævalensen af et tilstand (fx gris med brok)

• Multipliceret med dyrevelfærdstilstandet (fra eksperterne)

• Gennemsnittet af alle tilstande i en besætning

• Multipliceret med besætningens størrelse
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Aggregeringseksempel

15 grise uden brok, 4 grise med et lille brok, 1 gris med stort brok =>

15/20, 4/20, 1/20

Velfærd: uden brok=100, lille brok=80, stort brok=20 

Velfærd “for brok” i besætningen= 100*15/20  +  80*4/20  +  20*1/20

Gennemsnittet af alle tilstande i en besætning

Multipliceret med besætningens størrelse
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Mulig videre udvikling af indeks

• Bedre kødkontroldata? => inklusion i indekset

• Mere viden om stikprøvetagning og sikkerhed

• Justere niveauerne?

• Kombinere med dyrevelfærdskontrollen?

• Udvide til at inkludere kødkvæg, høns & slagtekyllinger

• Inklusion af transport (og slagt?)
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TAK !

Alle landmænd, der hjalp os

Alle eksperter der udfyldte 
spørgeskemaet


