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Kan man satse på dyrevelfærd?

Vi har undersøgt

• hvordan forskellige dyrevelfærdsaspekter påvirker kvalitetsopfattelse
og hvilke konsekvenser det har for betalingsvilligheden

• hvordan kvalitetsopfattelsen påvirkes af hvordan dyrevelfærd 
certificeres og dokumenteres

• om betydningen af dyrevelfærd er forskellig for forskellige 
oksekødsprodukter

Vi har gennemført

• Fokusgruppeinterviews med forbrugere i Danmark, Norge og Sverige

• Interviews med aktører i værdikæden fra gård til butik

Vi er ved at gennemføre spørgeskemaundersøgelse med 
forbrugere i Danmark og Sverige



Fokusgrupperesultater



National oprindelse

National oprindelse forbindes generelt med

• Høj kvalitet

• Dyrevelfærd

• Tillid til producenter 

• Fødevaresikkerhed

Danske forbrugere har primært tillid til national 
produktion, men har samtidig tiltro til krav til import

”… gennemskueligheden i, hvor kommer dyret fra, 
hvordan er det vokset op, hvordan er det blevet 
behandlet. Det er vigtigere måske at det er danske 
besætninger, fordi der ved jeg trods alt, at vi har en 
vis standard for dyrevelfærd.”

(Kvinde (DK), 49 år)



Fra jord til bord

• Prisbevidsthed

• National produktion og sikker import

• Stor afstand fra ‘jord til bord’

”… vi har jo fjernet os selv fra produktionen, altså du er jo ikke med i noget af 
det der sker bagved, så det er måske let at fortælle sig selv, at altså, det er lige 
meget, vi får alligevel ikke set, hvad der går forud for at du skal tage den 
mælk i lågen, i supermarkedet.”

(Mand (DK), 29 år)



Oksekød

Oksekød forbindes med

• Hakket kød har lavere kvalitet end hele stykker kød

• Høj tilgængelighed (særligt hakket kød)

• Convenience og tilberedning

• Forskellige holdninger til fedtindhold

Tilberedningskompetencer har betydning for kvaliteten



Dyrevelfærd

• Afstand mellem ‘jord og bord’

• Præference for lav pris opfattes ikke som 
fravalg af dyrevelfærd

• Forbrugeren bør tage ansvar

• Friland, kvalitet og smag

• Acceptable forhold i danske stalde

• Mærkning forhøjer prisen

• Storytelling og branding



Mærkning og certificering

Dyrevelfærd fravælges ikke bevidst, men generelt 
forbindes mærkning med:

• Tom mærkning og greenwashing

• Lavt kendskab til mærkning

• Mærkning og national oprindelse

• Mærkning og sundhed

• Mærkning og økologi



Betalingsvillighed

Forbrugeradfærd

• ‘Value for money’ og tilbud

• Sammenhæng mellem pris og kvalitet

• Kontekst (hverdag / særlige lejligheder)

Betalingsvillighed

• Lav

• Kvalitet generelt, kort afstand til produktion

Betalingsvillighed ved større økonomisk 
råderum

• Der er tilfredshed med nuværende forbrug



Dyrevelfærd i et 
værdikædeperspektiv



Dyrevelfærd i et værdikædeperspektiv 

• ‘Værdi’ har en dobbelt betydning

• Økonomisk – uden denne dimension kan der ikke skabes god dyrevelfærd i 
produktionen 

• Normativt/etisk – uden denne dimension reduceres dyrevelfærd til 
minimumsstandarder 

• Udfordringen: hvad er så god dyrevelfærd?

• Forskellige perspektiver

1. Natural living approach – dyrets mulighed for en naturlig adfærd

2. Biological function approach – dyrets adfærd skal ses i relation til de omstændighder
det holdes under

3. The subjective experience approach – fokus på dyrets følelser

• Der er ikke ÉN rigtig form for dyrevelfærd



Korte og lange værdikæder

• Lange kæder

• Detail

• Ingen personlig interaktion

• Stor volumen

• Forsyningssikkerhed (stabilitet)

• Faste forventninger

• Korte kæder

• F.eks. producenter med egen gårdbutik

• Personlig interaktion

• Lille volumen

• Dynamiske forventninger 

UDFORDRINGER

Hvordan fastholdes etiske værdier 

igennem hele kæden?

Skabelse en fællesforståelse af hvad 

dyrevelfærd er og hvad det betyder for 

kødkvaliteten

UDFORDRINGER

Distribution 

Ustabile forsyninger



Sådan kan vi opnå merværdi af dansk oksekød 

Udfordringer

• Prisfokuserede forbrugere

• Svært at kommunikere værdier – især i lange værdikæder

Udfordringerne omkring dyrevelfærd skal håndteres forskelligt

• Korte – gennem interaktion (fx gårdbutikker)

• Fordel: let at kommunikere dyrevelfærd

• Ulempe: svært at skalere op 

• Lange – gennem mærkningsordninger og fx tredjepartscertificeringer

• Fordel: standardisering af dyrevelfærdsopfattelse

• Ulempe: svært at bevæge sig udover standarderne
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