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Hvad er god 
dyrevelfærd? 
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Dagsorden 

• Folk og dyrevelfærd 
• Hvad betyder dyrevelfærd for almindelige mennesker? 

• De kommende landmænd 
• Hvad betyder dyrevelfærd for landbrugsskoleeleverne? 

• Er markedet eller regulering løsningen på folks krav til 
dyrevelfærd? 
• Borgere, forbrugere og markedsdrevet dyrevelfærd 
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Er dyrevelfærd vigtigt for folk? 
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Hvor vigtigt er det efter din mening at sikre 
dyrevelfærden for opdrættede dyr? (Procenter, N=1.012) 

Meget vigtigt

Forholdsvis vigtigt

Ikke særlig vigtigt

Overhovedet ikke vigtigt
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Folk og dyrevelfærd 
Søer som eksempel 
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Kondrup, S. V., & Lassen, J. (2014). Folk og 
de løse søer. I: Løse Søer. Center for Bioetik 
og Risikovurdering. 
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Formål og metode 
 

• Formål: At afdække hvordan folk forstår dyrevelfærd i 
forhold til svinesektoren. 

 

• 4 Fokusgrupper á 7 personer 
• Ikke repræsentativt – spredning på holdninger 

• Spredning på køn, alder og uddannelse 

• København, Sakskøbing, Rødding & Odense 

• Interviewguide med tre hovedtemaer 
• Dyrene og deres status 

• Opstaldning af søer 

• Svinekød 

• Interviews, udskrift og argumentationsanalyse 
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En so’s 3-4 årige liv 
- 6-8 cyklusser 
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Løbe- & kontrolstalden Drægtighedsstalden Fare- & diestalden 

5 uger 12-13 uger 4-5 uger 

DK-Krav om løse 
søer 

2015/2035 

EU-krav om løse 
søer 
2013 

Intet krav om løse 
søer 



Hvad er dyrevelfærd for grise? 

• To begrundelser for dyrevelfærd 
• Af hensyn til dyret selv 

• Af hensyn til kødets kvalitet 

 

• Frihed/ naturlighed 

• Plads, luft og lys 

• Ude-liv & selskab 

• Mudder 

 

• Foder & vand 

• Behandling ved sygdom 

• Fravær af smerte og lidelse 
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… frihed! Som jeg synes er den eneste 
måde, man kan leve et rigtig godt griseliv 
på, det er ved ikke at holde dem i 
fangenskab. Og dermed selvfølgelig plads 
og selskab … 

Hvis man endelig skal holde dem i 
fangenskab, så skal man huske, at de skal 
have adgang til foder og vand og give 
dem omsorg; det er det, de har brug for, 
og ikke mishandle dem. 



Fikserede søer: 
Modsætningen til det gode griseliv 

• Fikserede søer: Fravær af velfærd! 
• Modsætning til ude liv, god plads, bevægelsesfrihed og 

rodemateriale 

• Fikserede søer: Ikke-landbrug! 
• Metaforer fra industriel produktion 
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Om produktionen 
”det er ren maskindrift” 
”fabriksagtigt”  
”det kan ikke være mere mekanisk” 
 
Om soen 
”pattedame” 
”fødemaskine” 
”et ’produktionsapparat” 



Søers liv 
Hvad er vigtigt? 

 

• Frihed og plads - altid vigtigt! 
• Fravær af frihed og plads er hovedargumenter imod fiksering 

og for løse søer 

• De vigtigste faser: Fare og diegivning 
• Særlige hensyn til soen (og pattegrisene) 

• Det naturlige 
• Samvær med pattegrisene 

10-06-2016 9 

Og så synes jeg, at (pattegrisene) skal have mere kontakt med soen. Det ser grimt 
ud, synes jeg, at man ser soen ligge spændt fast og så render de her små grise og 
skal forsøge at få fat i en pat og få pattet noget i sig, og så ligger grisemoren bare der 
som noget andet … De kunne lige så godt hænge et eller andet aggregat op og sætte 
nogle patter på. 



Søers liv 
Hvad er vigtigt? 
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• Det naturlige   Det kunstige 

 

• Kunstig inseminering vs bedækning 
• Inseminering udtryk for øget pres på soen 

 

 

 

 

 

Men der er vi lidt tilbage i det der med 
maskinparring, hvis man kan kalde det sådan? 
At det kan være, at man gør det der for ofte, så 
naturen eller systemet ikke kan bære det antal 
grise, der kommer. 



Løse søer i fare- og diestalden? 

 

 

 

 

 

 

• Forbeholden accept af løse søer 
• Farebokse med løse søer er en forbedring ift. fiksering 

• Men forbedringen ses som marginal 
• Afhængig af boksen og dens udformning 
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Fordele 
• Mere kontakt mellem 

søer og pattegrise 
• Mere bevægelsesfrihed 

for søer 

 

Ulemper 
• Ikke nok plads for både 

søer og pattegrise 
• Risiko for høj pattegris-

dødelighed 



Boksen 
Udformning og udstyr 

• Halm/mængden af halm vigtigt 

• Er boksen er ren? 
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Burde dyrevelfærden være bedre? 
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36 

42 

16 
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Mener du, at dyrevelfærden for opdrættede dyr i 
Danmark generelt burde være bedre, end den er 

nu? (Procenter, N=1.012) 

Ja, afgjort

Ja, sandsynligvis

Nej Sandsynligvis ikke

Nej, afgjort ikke

Ved ikke

SPECIAL EUROBAROMETER 442, 2015 
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Dilemma #1 
Liv   Kød 
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… jeg er kendt for at være rigtig glad for bacon, men 
jeg synes helt grundlæggende, at det er helt forkert. 
Jeg synes (…) altså (grisene) tæller sgu ikke mindre 
eller mere for den sags skyld end vi gør, synes jeg, så 
jeg synes egentlig der er noget forkasteligt over den 
produktion, der er af grise, og at jeg i den grad 
bidrager til den eller støtter den. (…) Jeg synes faktisk, 
det er helt grundlæggende for alle dyr, at de har sgu 
ret til liv, og det synes jeg ikke, at nogen sådan 
umiddelbart har ret til at tage fra dem. 



De kommende landmænds syn på 
dyrevelfærd 
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Anneberg, I., Sandøe, P. & Lassen, J. (2016). Kommunikation 
om dyrevelfærd: en undersøgelse af dyrevelfærds rolle i 
undervisningen på landbrugsuddannelsen. 
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Metoden 
 

• Elever 
• Individuelle interviews med skolebegyndere 

• Fokusgruppeinterviews med næsten færdige elever 

• Lærere 
• Individuelle interviews 

• Skoler 
• Deltagerobservationer: aftenvagt; morgensamlinger; 

lærerværelset; undervisning; ekskursion… 
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To konkurrerende syn på dyret 

Produktionsdyret, der er i arbejde (fremherskende) 

  

 

 

 

Dyret er ikke bare ‘en ting’ 
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Jeg ved godt, det kan være svært, at det ikke bare skal 
være et produktionsdyr i den forstand, at nu behøver 
jeg ikke kigge til det, for det er bare en ting, der er 
derude, og den skal bare blive til penge snart...  

(…) Jeg passer jo bare minkene. Jeg er ikke sådan en, 
der skal sige sød, sød, sød … det er jo produktionsdyr, 
der skal i arbejde. Det er et firma, ikke en hobby, vi skal 
ikke rende rundt og kæle med dem ...  



Dyrevelfærd ses oftest i produktionens 
perspektiv 

Her argumenteres for dyrevelfærd fordi 

• Fravær af dyrevelfærd  ringe ydelse 

• Høj/ passende dyrevelfærd  høj ydelse 

• Rette niveau af dyrevelfærd bestemmes af økonomien 

 

Dyrevelfærd handler om 

• Foder & vand 

• Sundhed 

• Hvile & stress 

• Plads 
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Foder og vand 

• Korrekt og tilstrækkelig vanding og fodring er en 
forudsætning for en sund produktion og dermed en 
god økonomi. 

 

 

 

 

 

 

• Ofte taget for givet 
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Jeg har skrevet … de skal have foder, nærende foder, så 
de ikke går og bliver magre, så man er nødt til at aflive 
dem … det er dyrt for landmanden, i hvert fald i sidste 
ende, godt foder og ingen mishandling. 



Plads nok 

• Passende plads (hverken for meget eller for lidt) er en 
forudsætning for en sund produktion og dermed en 
god økonomi. 
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ALFRED: Prøv at tænke på en produktion [hvor køerne går 
ude]. Når man ser dyrene, så falder de, når du lukker dem ud 
på græs. I ydelse. Og hvis det er sådan, det regner, så går de 
ind i stalden alligevel, hvis det er for varmt, så kan koen faktisk 
heller ikke lide at ligge ude på en åben mark.  
ANDY: Ja, der skal også være økonomi i det, jo.  



Dyrevelfærd ses sjældent i dyrets perspektiv 

• Dyrene har ret til/ behov for at kunne udfolde sig 
naturligt  
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Jeg har skrevet plads [og] gode forhold i forhold til 
staldindretning. Altså, hvis ikke der er nogen 
gemmesteder, hvis der er (…) kampe, og de slås og …, så 
de får sår og bliver stressede. De skal have nogle steder 
at gemme sig. I stedet for bare at have en åben stald, 
hvor der er, hvor der ikke er nogen … steder at gemme 
sig....  



Vil kommende landmænd imødekomme folks 
ønsker om dyrevelfærd? 

Muligheder 

• Tendens til at landbrugsskoleeleverne siger fra overfor 
overtrædelser af loven (praktikken) 

• Landbrugsskolelevernes syn på dyrevelfærd i 
overensstemmelse med loven 

 

Begrænsninger 

• Udpræget ‘dem og os’ retorik 

• Frihed og naturlighed er ikke inkluderet i 
landbrugsskoleelevernes forståelse af dyrevelfærd. 

• Hensynet til økonomien er altdominerende 
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Er markedet eller regulering løsningen på 
folks krav til dyrevelfærd? 
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Dilemma #2 
Økonomi  Dyrevelfærd 

• Drømmen: et ‘naturligt’ griseliv 
• Høj dyrevelfærd 

• De alternative systemer – 
frilandsgrisen 

• Virkelighedens verden: Den onde 
cirkel 
• Faldende kødpriser 

• Stigende foderudgifter 

• Øget kontrol 

• Forbrugernes uvilje til at betale for 
dyrevelfærd 

• Fokus på mængde & effektivitet; ikke 
dyrevelfærd 

• Den industrialiserede svineproduktion 
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Dilemma #2 
Økonomi  Dyrevelfærd 
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Rasmus: (vi kan få høj dyrevelfærd) i dag, det er bare 
med at lade være med at overproducere sådan, som 
vi gør i dag.  

Mette: Men det kan jo være lidt svært at forklare en 
landmand, der skal have råd til smør på brødet jo. 
De tjener jo ikke særlig meget på det vel. 

Rasmus: Nej, det er Brugsen, der tjener på det. 
Jens: Men er vi så parate til at give lidt mere for det, 

når du står henne ved køledisken og du har en 
flæskesteg til 50 kroner kiloet og en til 150 kroner. 
Hvad for en tager du? 

Rasmus: Nej, det er man selvfølgelig ikke, nej. 



Danskerne er nogle hyklere… 
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To kontekster 
– to måder at snakke om kød og dyr 
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Hverdagskontekst 

(Købe, tilberede, spise) 

Kød (ikke dyr!) 

 

Materielle kvaliteter 

 

Dyrevelfærd fraværende 

 

Aktøren: Forbruger 

Arena: Markedet 

 

 

Produktionskontekst 

(Producere, forarbejde) 

Dyr (og kød) 

 

Immaterielle kvaliteter 

 

Dyrevelfærd dominerende 

 

Aktøren: Borger 

Arena: Politik og lovgivning 

Korzen, S., & Lassen, J. (2010). Meat in context. On the relation 
between perceptions and contexts. Appetite, 54(2) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2009.11.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2009.11.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2009.11.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2009.11.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2009.11.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2009.11.011


Hvor skal dyrevelfærden sikres? 
Både lovgivning og marked! 
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42 

46 

9 
3 

Danskernes syn på hvor dyrevelfærd skal 
håndteres (Procenter, N=1.012) 

Marked og regulering

Regulering

Marked

Andet/ ved ikke
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Konklusion 

• Dyrevelfærd er vigtig for folk! 

• Der er delvis uoverensstemmelse mellem folk og 
lovgivningen 
• Frihed, naturlighed & integritet er vigtiger for folk end 

lovgivningen 

• Der er uoverensstemmelse mellem folk og fremtidens 
landmænds opfattelse af dyrevelfærd 
• Frihed & naturlighed stort set fraværende hos eleverne 

• Markedsdrevet dyrevelfærd kan måske føre til mere 
dyrevelfærd 
• Kræver at forbrugeren agerer som borger på markedet 

• Markedet gør det ikke alene 
• og spørger man folk, er der fortsat brug for lovgivning 
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