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• At skabe et samlet overblik over 
dyrevelfærdstilstanden hos kvæg og svin på 
landsplan og give mulighed for at følge 
udviklingen over tid

På sigt skal indekserne sikre…
• bedre grundlag for at træffe beslutninger om 

velfærdsforbedrende indsatser på landsplan

• bedre mulighed for at vurdere effekten af 
forskellige tiltag på dyrevelfærden – f.eks. 
lovændringer, kampagner og informationsindsatser
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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 (relevante, nøjagtige og korrekt
registrerede)

• Transparent
• Praktisk muligt
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Hvad betyder målene?

4 ekspertgrupper: 
• Velfærdskontrollanter
• Besætningsdyrlæger
• Rådgivere
• Forskere
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Dyrevelfærdsdefinition: dyrets
oplevelser i centrum



Hvad betyder målene? 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 ko der
• er tydelig halt med ujævn gang
• er stærk halt med begrænset eller ingen støtte

• Ikke halt = 100
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Resultater ekspertvurderinger, malkekvæg

• Uacceptabel velfærd (< 20)
• Manglende sygeboks, 

kælvningsboks
• Stærkt halt
• Smerteansigt
• Aflivning uden afblødning
• Blodforgiftning
• Fedtlever (gulsot)

• Acceptabel velfærd (20-50)
• Delvis tilstrækkelig

vandforsyning
• Enkelt ko udenfor

liggearealet
• Normal rejse-sig-adfærd

med pause
• Måtter i sengebåsen
• Nedre del af benet meget

snavset
• Undvigelsesafstand > 100 cm
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Aspekter af velfærd Indikatorer Type
Fravær af længevarende sult Huld Dyrebaseret
Fravær af længerevarende tørst Vandforsyning Ressource-baseret
Bevægelsesfrihed Opbindning Ressource-baseret
Hvilekomfort Ligger uden for liggeareal Dyrebaseret

Tid til at lægge sig ned Dyrebaseret
Sammenstød med inventar Dyrebaseret
Rejse sig adfærd Dyrebaseret
Underlag Ressource-baseret
Renhed af koen Dyrebaseret

Bevægelsesfrihed Total gulvareal Ressource-baseret
Fravær af sygdom Adgang til sygeboks Ressource-baseret

Antal dyr per sygeboks/plads Ressource-baseret
Adgang til kælvningsboks Ressource-baseret
Antal dyr per kælvningsboks/plads Ressource-baseret

Bevægelsesfrihed Total areal syge/kælvningsboks Ressource-baseret
Hvilekomfort Antal sengebåse Ressource-baseret
Fravær af sult Plads ved foderbord Ressource-baseret
Fravær af sygdom Halthed Dyrebaseret

Hudlæsioner Dyrebaseret
Forvoksede klove Dyrebaseret
Celletal Dyrebaseret
Dødelighed Dyrebaseret
Dødfødte Dyrebaseret
Leverlidelser Dyrebaseret
Blodforgiftning Dyrebaseret
Gamle frakturer Dyrebaseret

Udtryk af anden adfærd Adgang til kobørste Ressource-baseret
Undvigeafstand ved foderbord Dyrebaseret



Database Formål Eksempler på variable

CHRs 
besætnings
del (CHRB)

At etablere demografisk 
information på besætnings-
niveau; populationens 
sammensætning.

Ejer, Geografisk placering
Dyreart
Besætningsstørrelse
Forekomst af anmeldepligtige sygdomme

CHR – kvæg
(enkeltdyr)

Demografisk information på
enkeltdyrsniveau.

Fødselsdato; Fødselstilstand og køn
Flytninger, Slagtedato, Dato for dødsfald

Kødkontrol-
databasen

Kontrol med 
fødevaresikkerheden. 
Fradrag i landmandens 
afregning fra slagteriet

Slagteri 
Kliniske fund ved levende syn
Dyrekategori, Patologiske tilstande på enkeltdyr 

VetStat Registrering af brug af 
receptpligtige lægemidler 
på CHR niveau 

Lægemidlets navn og aktive stof 
Dyreart, aldersgruppe og ordinationsgruppe
Dyrlæge ID; Apotek ID og dato for udlevering
Besætningsniveau (ADD/100 dyr)

DIKO 
Velfærdsko
n-troldata

Registrering af resultater af 
Fødevarestyrelsens kontrol

Kontrolårsag (f.eks. dyrevelfærd-, 
krydsoverensstemmelse og medicinkontrol)
Besøgsdato. Samlet resultat af antal indskærpelser, 
påbud og politianmeldelser

Registerdata i Danmark



<Udfyld sidefod-oplysninger her>

Registerdata - Udfordringer
Forbigående/sjældne (Anmeldepligtige sygdomme)

Usikkerhed mht. hvilke lidelser målet er udtryk for (dødsfald)

Pålidelighed af data (medicinforbrug; Kødkontrol)
Forskellig tærskel for diagnose og behandling
God registrering  ‘høj’ sygdomsforekomst
Dårlig registrering  ‘lav’ sygdomsforekomst
Rettidig behandling  ‘høj’ sygdomsforekomst
Mangelfuld behandling  ‘lav’ sygdomsforekomst
Generelt stor variation mellem observatører

Styring efter disse data kan påvirke registrering



  

  
     

Matematisk indeksmodel

1) Verificering af data-input, 
2) Transformering af velfærds-målene til et 

standardiseret ’output-mål’ på 
besætningsniveau, 

3) Aggregering af output-målene til én score for 
hvert kriterie på besætningsniveau

4) Samling af indeks-scorerne på 
besætningsniveau til en national indeks-score 
og en national indeks-værdi. 



  

  
     

1) Verificering
Test for data 
problemer

Data (besætninger & register)

2) Transform. Transform.…..

Mål 1 Mål X

3) Aggregering

Transform.

Mål 2

Velfærdsaspekt 1

3) Aggregering

Velfærdsaspekt X

Besætningsscore



  

  
     

CHR 1 CHR 2 CHR X

…

4) Samling af besætnings-score til nationalt niveau

National score for hver dyregruppe
Nationalt Indeks for hver dyregruppe
National score for hvert enkelt mål

Ændringer i indeks over tid

Fordeling af scorer



Beregner gennemsnit af scorer baseret på tid til at lægge sig 
for hvert enkelt dyr samt ekspertvægten (minimum 6 obs.)
Data kodes som 0,1 og 2:
K0: < 5,2 sek.
K1: mellem 5,2 og 6,3 sek.
K2: >6,3 sek.
Antal dyr med K0 = NK0 osv

De tilsvarende ekspertvægte er eksempelvis:
W0 =100;  W1=47,36;  W2=30,42

Eksempel: NK0=1, NK1=3, NK2=2:
Score = (NK0 * W0 + NK1*W1 + NK2*W2)/(antal observationer)
= (1*100 + 3* 47,36 + 2 * 30,42)/6 = 50,4

2) Transformering: Tid til at lægge sig



• Der beregnes gennemsnit af målscorer

Mål CHR 1 CHR 2
Liggeunderlag 87 92
Renlighed bagpart 67 90
Renlighed nedre bagpart 65 95
Renlighed yver 100 100
Kollision med inventar 100 100
Antal sengebåse 68,66 58,82
Rejse sig adfærd 82,09 61,76
Liggende uden for liggeareal 77,61 47,06
Tid til at lægge sig 50 50
………………..
28 mål
Besætnings-score (Gns.) 77,5 77,2

3) Aggregering



4) Samling af indeks-scorer til nationalt indeks

• Alle besætnings-scorer vægtes i forhold til 
besætningsstørrelser til nationalt score

• Den nationale score omregnes til et indeks i forhold til 
et givent år med referenceværdi 100:

F.eks.:
National score 2017 = 72 (sættes til 100)
Beregnet score 2018 = 85
Indeks for 2018 = (85/72)*100 =118

Endvidere beregnes national score for hvert mål
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Udvalgte foreløbige resultater fra
indeksprojektet - malkekvæg
(OBS ikke tilfældigt udvalgte besætninger)

Andel besætninger med score <50

Store problemer:
 Vandforsyning (75 %)

 Total areal (56 %)

 Hudlæsioner (57 %)

 Antal kobørster (70 %)

Små problemer:
• Huld (0 %)

• Rejsesigadfærd (0 %)

• Sygeboks (12 %)

• Kælvningsboks (0 %)
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Det videre forløb
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Anvende til at udpege fokusområder – hvor 
opnås bedst ‘velfærdsgevinst’

Inkludere velfærdskontroldata: Modificering af 
dataindsamling

Betydning af ekspertvægtning

Finde korrelationer mellem KK-data og 
dyrevelfærd



TAK !

Alle landmænd der hjalp os

Alle eksperter der udfyldte
spørgeskemaet



Tak for opmærksomheden
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