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Forord 

Veterinærforlig II har lagt op til en højere grad af helhedsvurdering af besætningen ved 

velfærdskontrol, dvs. at man rent praktisk danner sig et overblik ved at gå gennem besætningen 

og stikprøvevis udvælge f.eks. de stier/bokse/bure/folde/dyr mv. som man kigger nærmere på. 

Der er et behov for viden om, hvordan kontrollen kan udvælge stier/bokse/bure/folde/dyr 

ensartet. Fødevarestyrelsen har derfor bedt Aarhus Universitet om at udvikle en protokol til 

design og stikprøveudpegning af dyr til nærmere vurdering ved velfærdkontrol. Denne 

undersøgelsesrapport er besvarelsen af denne bestilling. Rapporten er skrevet af projektgruppen, 

hvor kapitel 2 er skrevet af Mogens A. Krogh, kapitel 3 er skrevet af Rikke Thomsen, kapitel 4 er 

skrevet af Torben Bennedsgaard, kapitel 5 af Steen H. Møller og Britt Henriksen og kapitel 6 er 

skrevet af Inger Anneberg. Appendiks er udviklet af Steen H. Møller og Britt Henriksen. 

Der har til projektet været knyttet en brugergruppe på 8 personer fra Fødevarestyrelsens 

velfærdskontrol. Brugergruppen har deltaget i to dialogmøder på Aarhus Universitet Foulum. Et 

indledende møde afholdt 30. januar 2015, der havde til formål at drøfte projektets formål og 

kriterier for udvælgelse af indikatorer til brug ved planlægning og gennemførsel af en 

stikprøvekontrol. Det andet dialogmøde blev afholdt 10. oktober 2015 med drøftelse af projektets 

resultater. Udvalgte medlemmer af brugergruppen har endvidere deltaget i gennemgang og 

diskussion af protokollerne for velfærdsindikatorer på henholdsvis en malkekvægsbesætning (15. 

juni 2015), en svinebesætning (21. august 2015) og en mink farm (5. oktober 2015).    
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1. Baggrund 

Kontrol af dyrevelfærdslovgivningen i kvæg- og svinebesætninger samt på minkfarme har i en 

årrække primært været foretaget ved forskellige former for risikobaseret udpegning af 

besætninger. Med Veterinærforlig II, der blev gennemført i 2013, blev kontrollen har lagt op til en 

højere grad af helhedsvurdering af besætningen ved velfærdskontrol, dvs. at man rent praktisk 

danner sig et overblik ved at gå igennem besætningen og stikprøvevis udvælge f.eks. de 

stier/bokse/bure/folde/dyr mv. som man kigger nærmere på. Dermed er der et klart behov for 

viden om, hvordan kontrollen kan udvælge stier/bokse/bure/folde/dyr ensartet. 

 

Formålet med denne undersøgelsesrapport er at beskrive en vejledende protokol til design og 

repræsentativ stikprøveudpegning af stier/bokse/bure og dyr i forbindelse med 

Fødevarestyrelsens kontrol med dyrevelfærd i kvæg, svine og minkbesætninger. Der er taget 

udgangspunkt i 2-5 velfærdsindikatorer i hver dyregruppe, som relaterer sig til typiske 

overtrædelser, der siger noget om dyrevelfærden hos det enkelte dyr. Den foreliggende viden om 

prævalensen af disse velfærdsindikatorer tænkes brugt til udregning af de nødvendige 

stikprøvestørrelser i den enkelte besætning. Inden for kvæg er der fokuseret på malkekvægs- og 

slagtekalvebesætninger med fokus på malkekøer og slagtekalve. Indenfor svin, er der fokuseret på 

sobesætninger med fokus på drægtige søer og lakterende søer samt fravænningsgrise (7-30 kg) og 

slagtesvinebesætninger (grise over 30 kg). Inden for mink fokuseres på alle dyr, der er relevante 

for den produktionsperiode farmen besøges i. 

 

Målgruppen, der skal bruge rapporten er alle kontrollører fra Fødevarestyrelsen og NaturErhverv-

styrelsen, der udfører dyrevelfærdskontrol i husdyrbesætninger.    
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2. Stikprøveudtagning ved velfærdskontrol 

I dette kapitel gennemgås nogle fælles forudsætninger for stikprøver samt centrale formler for 

beregning af stikprøvestørrelse og sikkerhed. Disse forudsætninger anvendes efterfølgende i nogle 

generelle guidelines til stikprøveudtagning af dyr/stier/folde/bure i besætninger ud fra ønsket 

statistisk sikkerhed, detektionstærskel og ressourcer. Derudover vil sammenhæng imellem formål 

med stikprøve og de handlinger/beslutninger, der skal foretages på grundlag af stikprøvens 

resultat blive diskuteret. 

 

2.1 Stikprøvens natur 
Formålet ved at udtage en stikprøve er, at man derved kun skal undersøge en delmængde af 

dyrene i besætningen. Derved skal det være muligt at spare tid i forhold til at undersøge alle dyr, 

eller det skal være muligt med det samme tidsforbrug at underkaste de udpegede dyr en 

grundigere undersøgelse. Derved drejer stikprøven sig om at fremskaffe noget information 

omkring besætningen/dyrene så effektivt som muligt. Vurderingen af effektivitet skal også 

indeholde de arbejdsressourcer, der er nødvendige for at kunne udtage en regelret stikprøve af 

dyrene i besætningen. 

 

Resultatet fra en stikprøveundersøgelse vil i denne sammenhæng være en forekomst eller 

hyppighed af en tilstand hos de pågældende dyr i stikprøven. Når man udtager en stikprøve og 

beregner en sådan hyppighed, så er denne et estimat for prævalensen. Prævalensen er den 

’sande’ forekomst af tilstanden i populationen. Uden at blive for detaljeret forholder det sig 

således, at jo større stikprøven er, jo større præcision har estimatet for prævalensen og jo længere 

væk prævalensen er fra 50 % i populationen, jo bedre præcision vil man opnå med den sammen 

stikprøvestørrelse. Der er dog en nedre grænse givet af stikprøvestørrelsen, der forhindrer god 

præcision ved lave prævalenser. Stikprøver er derfor velegnede til at fremskaffe viden omkring 

tilstande, der forekommer nogenlunde hyppigt i populationen (5-95 %). Derimod er de knap så 

velegnede til at sige noget om hyppigheden af tilstande, der forekommer ret sjældent eller 

enkelttilfælde, som ét enkelt dyr i en hel besætning, der har en velfærdsbelastning, fordi det vil 

kræve en meget stor stikprøve (alle dyr). 

 

Omkring velfærdskontrol kan man forestille sig, at stikprøvens formål fordeler sig på 2 forskellige 

situationer. Den ene situation er på grundlag af nogle kriterier omkring præcision at fastslå en 

tilstands prævalens i populationen. Den anden situation er, hvor man ønsker med en given 

sikkerhed at fastslå, at prævalensen er under et givent niveau i besætningen. At en tilstand ikke 

forekommer i stikprøven og hermed sandsynligheden for, at den slet ikke forekommer i 

populationen, kan betragtes som et særtilfælde af, at prævalensen er under et givet niveau.  

Eksemplet nedenfor forsøger at beskrive disse to situationer. Vi har 2.000 identiske 

malkekvægsbesætninger med netop 200 køer i hver. Prævalensen (sand prævalens) for en tilstand 
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er 10 % i alle besætningerne. Altså i hver besætning er der netop 20 køer, der har den pågældende 

tilstand. Vi udtager en stikprøve på 20 køer i besætningerne.  

 

I figur 1 kan man se, hvordan de estimerede prævalenser fordeler sig.  Det første man lægger 

mærke til er, at det er stikprøvens størrelse, der bestemmer antallet af søjler og dermed 

udfaldsrummet. Når stikprøven er 20, så kan man jo finde 0 af 20, 1 af 20, 2 af 20 osv. Det betyder, 

at den estimerede prævalens altid vil komme i 5 % skridt. Tilsvarende er udfaldsrummet ved en 

stikprøve på 4 jo kun 0, 25, 50, 75 og 100 %. Det vi yderligere kan se er, at det kun er i godt 30 % af 

stikprøverne, vi rent faktisk rammer den sande prævalens i besætningerne (hvilket jo kun kan lade 

sig gøre, fordi vi også kan ramme den sande prævalens med udfaldsrummet for stikprøven). Vi kan 

så også se, at vi i 11-12 % af stikprøverne vil få at vide at tilstanden slet ikke forekommer – 

estimeret prævalens er 0. Ligeledes kan vi se, at prævalensen meget sjældent estimeres som 

værende 35 % eller højere, såfremt den sande prævalens er på 10 % og stikprøvestørrelsen er 20. 

Yderligere kan vi se at omkring 75 % af stikprøver vil ramme på enten 5, 10 og 15 %  

 

I figur 2 ser man nøjagtigt den samme opgørelse med den forskel, at stikprøvestørrelsen er 

fordoblet til 40 køer. Her ser man, at fordelingen samles og en større del af stikprøverne ligger 

indenfor et noget snævrere interval og det under 1 % af stikprøverne, der falder ud med en 

estimeret prævalens på over 20 % 

 

  
Figur 1: Fordeling af 2.000 stikprøver a størrelse 
20 

 
Figur 2: Fordeling af 2.000 stikprøver a størrelse 
40 

 

I figur 2 kan man så også se, at det er under 1 % af stikprøverne, der falder ud med en estimeret 

prævalens på 0 %.  

 

  



Vejledningsprotokol til tilfældig repræsentativ stikprøveudtagning af dyr til kontrol af dyrevelfærd 

og dataindsamling på besætningsniveau 

 

7 
 

Men eksemplerne ovenfor er jo ikke den situation der forekommer i velfærdskontrollen, som er 

resultatet af én stikprøve og på grundlag af den, skal der træffes beslutning. Det er her 

konfidensintervallet for den estimerede prævalens har betydning. Et 95 % konfidensinterval for en 

prævalens beregnes som (for stikprøve i en stor population): 

 
(1 )

1.96
p p

p
n

 
    

Hvor p er den estimerede prævalens og n er stikprøvestørrelsen. Ud fra formlen kan man se at man 

vil få den samme bredde af intervallet for p=0.4 og p=0.6 – altså en symmetri omkring et maksimum 

på 0.5, som vil give det bredeste konfidensinterval ved den samme stikprøvestørrelse.  Hvis vi nu ser 

på vores eksempel ovenfor med en stikprøvestørrelse på 20 og hvor vi i en enkelt stikprøve har 

fundet et estimat for prævalensen på 5 %, så bliver konfidensintervallet på imellem 0 – 18,5 % 

Tolkningen af konfidensintervaller er derimod ikke helt intuitiv. Konfidensintervallet er koblet til 

gentagne stikprøver af den sammen population. Såfremt der tages 100 stikprøver af den samme 

population og konfidensintervallerne beregnes for hver stikprøve, så vil 95 af disse intervaller 

indeholde den sande prævalens (2,5 % over eller under intervallet). I eksemplet ovenfor betyder 

konfidensintervallet, at der er 2,5 % risiko for at den sande prævalens er over 18,5 % Fordobles 

stikprøven fra 20 til 40 så vil konfidensintervallet for den prævalens blive fra 0 til 14,5 %  

 

I forhold til velfærd og velfærdsbelastninger er vi også interesserede i, hvor sikre vi er på, at én 

hændelse ikke forekommer i populationer, såfremt vi ikke har fanget den i stikprøven – altså hvor vi 

har en estimeret prævalens på 0. Her er der en regel om, at den øverste grænse for 

konfidensintervallet kan angives til at være 3/n, hvor n er stikprøvestørrelsen. Dette er en 

tilnærmelse, men anvendes bredt indenfor medicinsk forskning med henblik på at angive 

sikkerheder på forekomster af bivirkninger. Hvis vi ser på eksemplet ovenfor med en stikprøve på 

20, hvori vi ikke finder nogle tilstande, estimeret prævalens er 0, vil den øvre grænse for 

konfidensintervallet blive 15 % Det skal så tolkes derhen, at det vil være meget usandsynligt, at den 

sande prævalens er større end 15 % Tilsvarende ved en stikprøvestørrelse på 40, med en estimeret 

prævalens på 0, så vil vi finde, at det er usandsynligt med en sand prævalens på over 3/40 = 7,5 % 

Det ved vi jo godt er forkert, når vi ser på figur 2, men her skal vi så huske, at sandsynligheden for at 

få den stikprøve, hvor vi slet ikke finder nogle tilstande også er ret usandsynlig (mindre end 1 %).  

I dette afsnit er nogle centrale forhold omkring stikprøver blevet skitseret. Centrale pointer er, at 

stikprøver er gode når man ønsker svar på ’hvor hyppigt/ hvor meget’ og med hvilken sikkerhed. 

Vurderingen af sikkerhed er selvstændigt central, idet man derved får et bud på, hvor ofte man vil 

tage fejl. Det er væsentligt at forstå, at netop fordi man ikke undersøger alle dyr i populationen, så 

vil man overse nogle tilstande. Specielt hvis de forekommer knap så hyppigt. Derudover er det 

vigtigt at have for øje, at der skal en stor stikprøve til for at sikre, at den sande prævalens er meget 

lav /tæt på nul eller tæt på 50 %  
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2.2 Velegnede velfærdsindikatorer 
For at en velfærdsindikator skal give god mening i forhold til stikprøver er det vigtigt, at den 

forekommer med en rimelig hyppighed. Som et eksempel gennemgår vi her skuldersår hos søer. 

Skuldersår opgøres på en standardiseret klinisk skala som er rimeligt veldokumenteret i forhold til 

de pato-anatomiske forandringer. I 2013 blev der funder 0,27 % svære skuldersår og 2,9 % lette 

skuldersår, sandsynligvis med meget stor forskel imellem besætningerne. I en besætning med 300 

årssøer vil det ud fra disse tal være ret usandsynligt at finde ét svært skuldersår også selvom, at 

man gennemgik alle søerne. Derimod ville der, hvis besætningen er gennemsnitlig, være 9-10 søer 

med skuldersår (både lette og svære).  

 

I forhold til anvendelsen af stikprøver, så vil det være mindre meningsfuldt at lede efter tilstande 

(som svære skuldersår) der forekommer sjældent fordi man 1) ofte ikke vil kunne finde dem med en 

stikprøve og 2) ikke ville kunne garantere, at de ikke findes i besætningen. En velegnet 

velfærdsindikator til anvendelse i stikprøver skal gerne forekomme i intervallet 5-40 % i 

besætningerne. I eksemplet omkring skuldersår, så skal svære skuldersår (såfremt man støder på et 

sådant) naturligvis sanktioneres, såfremt der ikke er taget særlige hensyn til soen. I forhold til 

stikprøveudpegning er det relevante spørgsmål, hvor stor en andel af skuldersår, der er i det hele 

taget. Idet skuldersår er en progredierende lidelse, så kan man godt mene, at også lette skuldersår 

udgør et velfærdsmæssigt problem, såfremt de forekommer over en bestemt prævalens. Hvad 

denne prævalens skal være og med hvilken sikkerhed, den skal estimeres med bliver skitseret i et 

senere afsnit. 

 

2.3 Observatør og undersøgelse 
Det er åbenlyst, at de undersøgelser, der foretages skal være ensartede både indenfor og imellem 

observatører. Det er nærmere skitseret andetsteds, hvordan man kan validere og kvalitetssikre 

disse forhold. Det kan der arbejdes med på mange måder og blives bedre til. Hvis vi nu har en 

undersøgelse, der er fuldstændig ensartethed indenfor og imellem observatører, så må det jo være 

den perfekte undersøgelse? Det er det desværre ikke, fordi undersøgelsen i sig selv har en 

usikkerhed, som (i princippet) er uafhængig af observatøren. Det er de forhold de knytter sig til 

begreberne sensitivitet og specificitet. Sensitivitet er sandsynligheden for at finde de positive ved 

vores undersøgelse og specificitet er sandsynligheden for at finde de negative. Alle undersøgelserne 

har en usikkerhed af én eller anden størrelse og definitionsmæssigt er det ikke talstørrelser som 

den, der udfører undersøgelsen har indflydelse på. Som eksempel anvender vi nogle visuelle kliniske 

kriterier for at vurdere, hvorvidt en ko er svært halt. Så er der både muligheden for at koen ikke 

udviser haltheden på det pågældende tidsrum den observeres (uden at der er noget i vejen med 

undersøgelsen), hvilket påvirker sensitiviteten. Ligeledes er der muligheden for, at koen udviser de 

karakteristiske symptomer og klassificeres som svært halt, men her er det fordi, at de kliniske 

symptomer hidrører fra noget andet end halthed – dette går udover specificiteten. I virkeligheden 

er det svært at adskille usikkerhed fra undersøgelsen og observatør-usikkerhed fra hinanden, men 

alligevel giver det god mening konceptuelt at skille dem af, fordi den ene kan observatøren påvirke 
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og det kan observatøren ikke med den anden. I eksemplet her så kan man sige, at der bliver taget 

lidt fejl, både den ene og den anden vej, men denne fejl er helt ensartet fra besætning til besætning 

og samtidigt også indarbejdet i de referencer man vil anvende. Forudsætningen for at 

undersøgelsen kan blive endnu mere præcis forudsætter, at man kan observere den ’faktiske sande 

tilstand’ og man derved kan estimere sensitiviteten og specificiteten. I dette dokument går vi ud fra, 

at den diagnostiske sensitivitet og specificitet er 100 %, selvom vi alle godt ved, at det er den ikke. I 

praksis betyder det bare ikke alverden, udover at man skal erkende, at selv de mest ensartede og 

mest kalibrerede og bedste observatører også vil tage fejl. Derimod betyder det rigtigt meget, at 

undersøgelserne er foretages ensartet og observatørerne er så kalibrerede som overhovedet 

muligt.  

 

Derfor er det vigtigt at holde sig til undersøgelsesprotokollen og hverken foretage mere eller mindre 

i hver enkelt undersøgelse end hvad undersøgelsesprotokollen foreskriver. En udvidelse af 

undersøgelsen vil være ligeså problematisk som en reduktion af undersøgelsen.     

 
2.4 Konsekvens af stikprøven 
Anvendelsen af stikprøver i velfærdskontrollen skal tage udgangspunkt i, at stikprøven giver svar på 

spørgsmål, som man ellers ikke ville få svar på, eller gør det på en mere omkostningseffektiv måde. 

Derfor bliver spørgsmålet omkring stikprøvens formål også forskelligt i de forskellige 

produktionsgrene (arter) og til dels produktionssystemer.  

 

I pelsdyrproduktionen er stikprøver et redskab til på en systematisk måde at opfange 

velfærdsproblemer uden, at det er nødvendigt at observere alle dyr. Det er af ressourcehensyn ikke 

muligt at undersøge 2.000-3.000 tæver med 10.000-18.000 hvalpe, som mange farme består af lige 

grundigt. I dette tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at arbejde med en mindre stikprøve og 

såfremt, der ikke findes velfærdsproblemer i disse, at kunne sige, at den sande forekomst af 

velfærdsproblemer på denne farm ikke er over XX % med YY %. sikkerhed.  

 

I eksemplet med skuldersår kunne man arbejde med en grænse på eksempelvis 7 %. i prævalens. 

Krydser en besætning den prævalens, så kan det have nogle konsekvenser. Af mulige konsekvenser 

kan tænkes (eksempler):  

1) Udvid stikprøven, hvorved at man opnår større sikkerhed på prævalensestimatet 

2) Undersøg alle dyr i besætningen 

3) Krav om udarbejdelse af handlingsplan  

4) Indskærpelse med opfølgende besøg  

 

Det væsentlige er, at tænke det at krydse en græseværdi som en ’alarm’ eller en slags advarsel, der 

bør hidkalde sig noget yderligere opmærksomhed. 
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Hvor præcist disse grænser skal placeres er et fagpolitisk spørgsmål, der bl.a. afhænger af, hvilken af 

de ovenstående konsekvenser der vælges. Generelt kan man sige, at jo lavere man sætter grænsen, 

jo flere vil krydse den og jo mindre belastende bør konsekvensen også være. At tænke velfærd ind i 

populationstankegang på denne måde tager udgangspunkt i, at det drejer sig om at finde de 

besætninger, som har den højeste forekomst af mindre alvorlige (lette og svære skuldersår) og 

påvirker dem og ikke om at finde den ene so med et svært skuldersår. 

 
2.5 Repræsentativ stikprøve 
Når man siger, at en stikprøve skal være repræsentativ, så betyder det alene, at den skal modsvare 

den population, som man ønsker at udtale sig om. Ønsker man at sige noget omkring 

sygdomsforekomsten i en malkekvægsbesætning, så er man nødt til at se på køer, der afspejler 

HELE besætningen og ikke kun dem, som man kan finde i sygeboksen. Selv om dette er helt 

åbenlyst, er det alligevel meget svært fordi vi som mennesker har meget svært ved at gøre noget 

tilfældigt. Heraf følger, at de største fejlkilder omkring stikprøver ikke ligger i de undersøgelser, der 

foretages, eller de efterfølgende beregninger, men i, at man er kommet til at se på en delmængde 

af dyr i stikprøveudtagningen, der ikke er repræsentativ.   

 

For at afhjælpe dette problem med repræsentativitet, anvendes randomisering – dvs. på en 

systematisk måde at foretage noget tilfældigt. Det kan foretages på mange måder; fra klassisk 

terningekast, til tabeller og computerprogrammer. Udfordringen ligger i, at når vi ’tilfældigt’ har 

fået at vide at vi skal finde ko 4205, så er det IKKE det samme som, at det er ligegyldigt og vi lige så 

godt kan tage ko 4206. Og slet ikke, hvis 4206 står tættere på eller ser mere interessant ud. 

 

Når man taler om en repræsentativ stikprøve, så skal den være repræsentativ i forhold til det, vi 

ønsker at undersøge. Kan man eksempelvis opdele den ene ende af en kostald, så kan køerne heri 

godt være repræsentative for besætningen, hvis man ser på tre-pattethed. Ser man derimod på 

halthed, er det ikke sikkert, at køerne er repræsentative fordi køerne lige dér flytter sig/mere eller 

mindre i forhold til gennemsnittet. At se på halthed ved køer, der er separeret fra til inseminering, 

er ligeledes en dårlig idé, fordi halte køer udviser svagere brunsttegn.  At udvælge sin 

repræsentative stikprøve, hvor man ikke foretager en randomisering, men vælger at fastholde, at 

en eksisterende gruppe er repræsentativ (som den ene sektion af stalden) er praktisk nemt, men 

fagligt svært fordi man skal forsvare/argumentere for, at den alligevel er repræsentativ. Til gengæld 

kan det være med til at reducere tidsforbruget ved stikprøven betragteligt. 

 
2.6 Klyngedannelse/clustering 
Udover at stikprøven skal repræsentere den population man ønsker at udtale sig om, så skal hvert 

element eller dyr i stikprøven også være uafhængigt. Uafhængighed betyder, at der ikke må være 

en sammenhæng imellem de to dyr, der udtrækkes i stikprøven i forhold til population, vi ønsker at 

udtale os om. Regelret randomisering kan klare en stor del af dette, mens resten hører til begrebet 

omkring clustering eller klyngedannelse. Klyngedannelsen betyder, at der i populationen er klynger 
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af dyr, der ligner hinanden for meget – de er altså ikke længere uafhængige - og der er et fælles 

forhold, der knytter dem sammen. Ignorere man klyngedannelsen, kan man uforvarende komme til 

at få individer fra den samme klynge og idet de ofte vil ligne hinanden mere end individer fra 

forskellige klynger, vil man både få et forkert estimat for prævalensen, men også en lavere variation 

imellem individer - og dermed en falsk ’for god’ præcision på prævalensestimatet.  Man kan med 

fordel forsøge at opdele klyngedannelserne i biologiske klynger eller klynger, som man kan sige er 

klynger, der vil naturligt forekomme i alle besætninger og managementklynger, som ofte vil være 

unikke for hver enkelt besætning.  

 

De biologiske klynger er sådanne som: Pattegrise ved samme so, goldkøer i malkekvægsbesætning 

eller pariteter/læg. Her er der alle steder mulighed for, at pattegrisene indenfor sammen so ligner 

hinanden mere end pattegrise fra en anden so; 2 goldkøer ligner hinanden mere end køer på 

forskellige tidspunkter i laktationen og søer af sammen læg ligner hinanden mere end søer i 

forskellige læg. Problemet fremkommer såfremt, der er stor forskel i det, vi ønsker at undersøge 

imellem de forskellige klynger. Herved vil man løbe en risiko ved, at man opnår en skæv 

repræsentation af klyngerne i stikprøven og dermed et forkert estimat for prævalensen på 

besætningsniveau. Som udgangspunkt skal man forsøge at korrigere for de biologiske klynger, 

såfremt at de betyder noget, altså at der er eller kunne være en meget tydelig prævalensforskel 

imellem klyngerne i det man ønsker at undersøge. Der kan være forskelle imellem klyngerne på alt 

muligt andet, men hvis det ikke er netop det, vi ønsker at undersøge, skal man ikke anvende energi 

på korrigere det. Der er 3 måder at korrigere for disse biologiske klynger på: Om-specificering af 

undersøgelsesspørgsmålet; ændre stikprøveniveau og stratificering. Stratificering berøres i næste 

afsnit. 

Om-specificering af undersøgelsesspørgsmålet går ud på, at man i stedet for at ønske en prævalens 

for hele besætningen i stedet ønsker en prævalens for de enkelte (få) klynger. Derved får man 

eksempelvis en prævalens for både lakterende køer og goldkøer i malkekvægsbesætning. Idet det er 

biologiske klynger, vil de kunne genfindes i alle tilsvarende besætninger og der vil derfor være en 

fælles referenceramme, der også vil være specifik. Ulempen bliver derimod at det ikke længere er 

en stikprøve af alle dyr, men en stikprøve indenfor en klynge og hvis mængden af klynger er ret stor 

bliver antallet af stikprøver og antallet af tal, der skal afrapporteres også betydeligt.  

 

Stikprøvetagning på højere niveau går ud på, at man udnytter at klyngedannelsen nogle gange er en 

del at tydeligt hierarki. Eksempelvis, at man tilfældigt udvælger diegivende søer og herefter 

undersøger man pattegrisene indenfor disse søer, når man ønsker at udtale sig om pattegrisene 

eller kuldet. Det uønskede alternativ – som man ikke skal gøre og som nok heller ikke praktisk kan 

lade sig gøre - er at tage den tilfældige stikprøve direkte på alle pattegrisene. Ulempen ved denne 

metode er, at beregning af stikprøvestørrelsen bliver langt mere kompliceret og forudsætter viden, 

som oftest ikke vil være til rådighed, som variation imellem individer indenfor og imellem klynger. 

Dertil vil stikprøvestørrelsen stige og man vil komme til at undersøge langt flere dyr end hvis der 



Vejledningsprotokol til tilfældig repræsentativ stikprøveudtagning af dyr til kontrol af dyrevelfærd 

og dataindsamling på besætningsniveau 

 

12 
 

ikke var en klyngedannelse. Resultatet vil også blive udtrykt i en gennemsnitlig prævalens indenfor 

klynge og ikke som en prævalens på tværs af populationen. 

 
2.7 Stratificering 
Ved klyngedannelser, som ikke er biologiske men i stedet styret af individuelt produktionssystem 

og/eller management, er stratificering den eneste mulighed for korrektion.  Karakteristiske 

klyngedannelser af denne type kunne være forskellige bygninger i multi-siteproduktion; forskellige 

staldafsnit indenfor den samme bygning, såfremt der er staldforhold (forskellige båse/stier) eller 

managementforhold, eksempelvis skånehold og sygestier. For sygebokse og –stier så skal man 

erkende, at det er en managementbeslutning, at dyrene befinder sig i dem, der blandt andet er 

styret af landmandens tærskel for sygdomserkendelse. Det betyder, at hvis man har 2 besætninger 

med forskellige antal dyr i sygeboks, så fortæller det ikke nødvendigvis ret meget omkring hvorvidt 

den ene besætning er værre/bedre end den anden. Det er derfor her centralt, at man kan 

fremkomme med et prævalensestimat på hele populationen som helhed, idet subpopulationen 

(sygeboks) ikke er sammenlignelig fra besætning til besætning. Tilsvarende er gældende for 

strukturelle forhold –staldafsnit osv., hvor det vil være umuligt at vide om en prævalens på et givet 

niveau er rimeligt, idet der ikke findes tilsvarende staldafsnit (i andre besætninger) at sammenligne 

med. 

 

Redskabet man skal anvende for at løse denne problemstilling hedder stratificering. At stratificere 

betyder, at man tager en stikprøve indenfor hver klynge (strata) og derefter laver et vægtet 

gennemsnit af de fundne prævalenser for at få et godt estimat for prævalensen i hele populationen. 

Der er intet der tilsiger, at stikprøven skal være ensartet indenfor hver klynge. Man kan eksempelvis 

godt arbejde med, at man ser på 100 % af dyrene i sygebokse og 10 % af dyrene i resten af 

besætningen.  

 

Stratificering er derfor den eneste løsning, såfremt man ønsker én fælles prævalens for hele 

besætningen. Stratificering kan naturligvis også anvendes, når man har biologiske klynger, men her 

vil det ofte være en bedre løsning at arbejde med delgrupper, som beskrevet i foregående afsnit. 

På trods af at stratificering er en god mulighed, er beslutningen omkring stratificering ikke helt nem. 

Valget omkring stratificering bygger på forhåndskendskab til forskelle i populationen, samt 

betydning af disse forskelle. Arbejdsmæssigt vil en stratificeret prøveudtagning være mere 

kompliceret at gennemføre, specielt i en situation, hvor det produktions- og staldsystem som 

prøveudtagningen skal foretages i, ikke kendes i detaljer. Dermed kan der også være god ræson i, at 

der i udvælgelsen af undersøgelsesindikatorer indtænkes, hvorvidt stratificering vil være en 

nødvendighed for at opnå et validt resultat. Hertil skal man gennemgå følgende skridt: 

 

1) Overvej om tilstand forudsætter stratificering – er der alvorlige klyngedannelser, der ikke 

kan klares på anden vis. Overvej, om man kan undersøge en anden tilstand, hvor 

klyngedannelsen ikke er et problem. 
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2) Fastlæg stikprøvestørrelse for hver enkelt klynge (sygestier /ikke-sygestier)  

3) Man skal vide, hvor mange dyr der findes i henholdsvis sygestier og ikke-sygestier 

4) Lav undersøgelse og lav beregning af vægtet gennemsnit for prævalensen. 

 

Denne procedure er noget mere kompliceret end at tage en stikprøve direkte, så man skal endelig 

ikke stratificere med mindre, at der er godt belæg for, at det er nødvendigt. Ønsker man at se på 

halte køer og selvom man godt ved, at der er en paritetsforskel, så kan man sagtens vurdere, at til 

formålet så vil det være fuldt ud tilstrækkeligt at se på en tilfældig stikprøve af alle køerne. Det er 

dermed en konkret vurdering i planlægningen af hvilke tilstande, der ønskes undersøgt. 

 
2.8 Beregning af stikprøvestørrelser 
Idet vi her ønsker at tage stikprøver indenfor besætning og besætninger typisk (måske med 

undtagelse af mink) er små populationer og vi derved nemt kommer til at udtage en stor andel af 

populationen i stikprøve, så skal der korrigeres herfor. Det betyder, at formlerne vil afvige lidt fra 

dem man har lært indenfor klassisk statistik. Hovedforskellen består i, at når man har fundet ét 

positivt dyr, så vil det påvirke sandsynligheden for at finde det næste, fordi populationen er lille. 

Forestil dig en population på 5 dyr, hvoraf det ene er positivt for en velfærdstilstand og der skal 

udtages en stikprøve på 2 dyr. Inden den første stikprøve er udtaget er sandsynligheden for en 

negativ være 80 % Lykkedes det så at trække en negativ vil sandsynligheden for den næste negativ 

være 75 %. Tommelfingerreglen er, at såfremt den population man ønsker at udtale sig om er 

mindre end 5.000 individer eller stikprøven udgør mere end 20 % af populationen, så skal man 

ændre beregningsmetoder fra en normalfordelingsapproksimation til en binomialfordeling til en 

normalfordelingsapproksimation til den hypergeometriske fordeling. 

 

Når stikprøven så skal beregnes kan følgende formel anvendes: 

 
2

2 2

(1 )

( ( 1) (1 )

Nz p p
n

E N z p p




  
  

Hvor N er populationsstørrelsen, z er værdien med den ønskede sikkerhed fra en standard 

normalfordeling N(0,1) normalt angivet ved konstanten 1.96 p er den forventede prævalens og E er 

den sikkerhed, der ønskes opnået, eller ½-delen af bredden på det konfidensinterval man ønsker. I 

tabel 1 er de beregnede stikprøvestørrelser ved en forventet prævalens på 15 %, en sikkerhed på 5 

% og et 95 % konfidensinterval. Det er tydeligt, at stikprøvestørrelsen stiger ved stigende 

populationsstørrelse, men den er stadig noget – og for de små populationer meget - under den 

beregnede stikprøvestørrelse man bør anvende hvis populationen var stor. Stikprøvestørrelsen i en 

stor population ville være 196 og beregningsteknisk uafhængig af populationens størrelse, så dette 

betyder noget. 
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Tabel 1: Beregnede stikprøvestørrelser i lille population. Prævalens=15 % og sikkerhed = 0.05 

Population 50 100 200 400 800 1600 3200 
Stikprøvestørrelse 40 66 99 132 158 175 185 

Hvordan skal denne stikprøvestørrelse så forstås? Ved en stikprøvestørrelse på 66 ud af en popula-

tion på 100 vil den sande prævalens ligge indenfor +/- sikkerheden på 0,05 i 95 % af stikprøverne.  

 

I tabel 3 til tabel 6 er der angivet hvilke stikprøvestørrelser, der er nødvendige ved en given 

prævalens i populationen, forskellige populationsstørrelser og forskellige sikkerheder på estimatet.  

 
2.9 Anvendelse af stikprøvestørrelser 
Lige så intuitivt indlysende det er at slå op i tabellerne 3-6 ligeså kompliceret er det når man 

opdager, at det man ønsker at bruge stikprøven til, jo netop er at estimater prævalensen. Det er jo 

netop talstørrelse man skal bruge for at slå op i tabellen. Det kan derfor forekomme at være et 

element af cirkelslutning heri, men her skal man være opmærksom på, at beregning af 

stikprøvestørrelse blot er planlægning. Derfor kan de beregnede stikprøvestørrelser heller ikke være 

andet end et godt pejlemærke for, at man ikke udtager alt for få eller alt for mange.  

 

Vi ønsker at undersøge en tilstand. Vi kan på ingen måde forvente, at den sande prævalens er over 

30 % og vi ønsker en sikkerhed på +/- 10 % (altså fra 20 til 40 %). Populationen er på 200 dyr. Vi 

vælger her den tænkelige prævalens, der er tættest på 50 % vel vidende, at prævalensen nu nok er 

under, men uden anden viden er vi nødt til at gøre det. I tabel 5 kan man så slå op, at 

stikprøvestørrelsen skal være 58 dyr.  

 

Nu går vi så ud og tager vores tilfældige stikprøve. Resultatet er et estimat for prævalensen på 6/58 

= 10,3 % Konfidensintervallet (95 %) beregnes med følgende formel (i små populationer): 

 
(1 )

1.96* *
1

p p N n
p

n N

 



  

Dette giver et interval på imellem 4 og 17 %. Konklusionen vil derfor være, at der er meget stor 

sandsynlighed for, at den sande prævalens er mindre end 17 % – og dermed tydeligt under den 

laveste grænse for det planlagte konfidensinterval på 20 % og bredden af konfidensintervallet er 

også mindre; 13 % imod det planlagte på 20 %  

 

Såfremt man havde kikset planlægningen af stikprøven og gættet prævalensen for lavt, så vil der ske 

følgende. Den fundne prævalens i stikprøven viste sig, at 20/58 = 36,2 %, så ville konfidens-

intervallet blive imellem 24,4 og 47,0 %. Konfidensintervallet er blevet lidt bredere, men i nogle 

situationer vil det være betydeligt, at den øvre grænse for konfidensintervallet er ændret i forhold 

til det planlagte. Nu kan vi ikke sige, at den sande prævalens er under 40 % (altså vores 

planlægningsmål på usikkerheden).  
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2.10 Fravær af tilstand 
Der er masser af situationer, hvor man rent faktisk ikke ønsker at finde en tilstand og man ved sin 

stikprøve ønsker at sige med hvor stor sikkerhed, at tilstanden ikke forekommer. Antagelsen er jo 

her, at man netop ikke har fundet nogen tilstande og derved er prævalensen 0. Det man i stedet kan 

gøre er at antage, at den øverste grænse for et 95 % konfidensinterval er 3/n. Begrundelse for dette 

valg er, at det giver en maksimal forventet prævalens på 3/10 = 30 %. Hvis vi beregner 

sandsynligheden for at trække 10 individer i population, der har en sand prævalens på 30 % og ikke 

finde én eneste af disse, så er denne 2.8 % (klassisk binomialfordeling). Der er altså kun 2.8 % risiko 

for, at den sande prævalens er over 30 %, hvis man kan tage en stikprøve på 10 uden at finde nogle 

tilstande. Det er ikke helt skævt i forhold til, at det er 2,5 %, der ligger over grænsen for et 95 % 

konfidensinterval.  I tabel 2 er stikprøvestørrelser angivet for øverste prævalensgrænse, hvis der 

ikke findes nogen afvigende tilstande i den pågældende stikprøvestørrelse. 

 

Tabel 2: Angivelse af øvre grænse for konfidensinterval (ca. 95 %) ved forskellige stikprøvestørrelser, hvor 
der ikke er fundet nogen tilstande og dermed en tilsyneladende prævalens på 0 

N 10 20 50 100 250 500 1000 
Øvre konfidensinterval 0.3 0.15 0.06 0.03 0.012 0.006 0.003 

 
2.11 Tabeller til at finde stikprøvestørrelser 
 

Tabel 3: Stikprøvestørrelser med 95 % konfidensinterval med bredde på 0,02 (E=0,01) ved forskellige 
populationsstørrelser og prævalenser 

P
o

p
u

la
ti

o
n

ss
tø

rr
el

se
 

 
Prævalens 

 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 

50 44 49 49 50 50 50 50 50 50 50 

100 79 95 97 98 98 99 99 99 99 99 

150 108 139 144 146 146 147 147 147 148 148 

200 131 180 189 192 194 195 195 196 196 196 

400 195 328 359 370 376 379 381 383 383 384 

600 233 452 511 535 547 554 559 562 563 564 

800 258 556 650 688 708 720 728 733 736 738 

1000 276 646 776 831 860 878 890 897 902 905 

1250 292 742 918 996 1039 1065 1082 1094 1101 1105 

1500 304 824 1046 1149 1206 1242 1265 1280 1290 1296 

1750 313 894 1162 1290 1362 1408 1438 1458 1471 1478 

2000 320 954 1267 1420 1509 1566 1603 1628 1644 1653 

 

  



Vejledningsprotokol til tilfældig repræsentativ stikprøveudtagning af dyr til kontrol af dyrevelfærd 

og dataindsamling på besætningsniveau 

 

16 
 

Tabel 4: Stikprøvestørrelser med 95 % konfidensinterval med bredde på 0,04 (E=0,02) ved forskellige 
populationsstørrelser og prævalenser 

P
o

p
u

la
ti

o
n

ss
tø

rr
el

se
 

 
Prævalens 

 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 

50 33 45 47 48 48 49 49 49 49 49 

100 49 82 90 93 94 95 95 96 96 96 

150 58 113 128 134 137 139 140 140 141 141 

200 65 139 163 172 177 180 182 183 184 185 

400 77 213 274 302 318 327 334 338 341 343 

600 82 259 354 403 432 450 463 471 476 479 

800 85 291 416 484 526 554 573 586 594 599 

1000 87 313 464 551 606 643 669 686 698 704 

1250 88 334 511 619 690 738 772 795 811 819 

1500 89 350 549 674 759 819 860 890 909 920 

1750 90 362 579 721 818 888 937 972 995 1008 

2000 91 372 604 760 869 948 1004 1044 1071 1086 

 

Tabel 5: Stikprøvestørrelser med 95 % konfidensinterval med bredde på 0,1 (E=0,05) ved forskellige 
populationsstørrelser og prævalenser 

P
o

p
u

la
ti

o
n

ss
tø

rr
el

se
 

 
Prævalens 

 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 

50 12 30 37 40 42 43 43 44 44 44 

100 13 42 58 66 71 74 77 78 79 79 

150 14 49 72 85 93 99 103 105 107 108 

200 14 54 82 99 111 118 124 127 130 131 

400 15 62 103 132 153 168 179 187 192 195 

600 15 65 113 148 175 195 210 221 229 233 

800 15 67 118 158 188 212 230 243 253 258 

1000 15 68 122 164 198 224 244 259 270 276 

1250 15 69 125 169 206 234 257 273 285 292 

1500 15 70 127 173 211 242 266 284 296 304 

1750 15 70 128 176 216 248 273 292 305 313 

2000 15 70 129 179 219 252 278 298 312 320 
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Tabel 6: Stikprøvestørrelser med 95 % konfidensinterval med bredde på 0,2 (E=0,1) ved forskellige 
populationsstørrelser og prævalenser 

P
o

p
u

la
ti

o
n

ss
tø

rr
el

se
 

 
Prævalens 

 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 

50 4 14 21 25 28 30 31 32 33 33 

100 4 16 26 33 38 42 45 47 48 49 

150 4 16 28 37 44 49 53 55 57 58 

200 4 17 30 40 47 53 58 61 63 65 

400 4 17 32 44 53 61 67 72 75 77 

600 4 18 33 45 56 64 71 76 80 82 

800 4 18 33 46 57 66 73 79 83 85 

1000 4 18 33 47 58 67 75 80 84 87 

1250 4 18 34 47 59 68 76 82 86 88 

1500 4 18 34 47 59 69 77 83 87 89 

1750 4 18 34 48 59 69 77 83 88 90 

2000 4 18 34 48 60 70 78 84 88 91 

 

Supplerende læsning 

Dohoo, I.R., Martin, W., Stryhn, H.E., 2003. Veterinary epidemiologic research. (s. 42-49) 

Gojanovic, T., 2007. Zero defect sampling. Quality Progress 22, 72. 

Woodward, M., 2013. Epidemiology: study design and data analysis. CRC Press. 
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3. Velfærdsindikatorer svin  

Der er udvalgt mellem to og syv indikatorer for hver af følgende dyregrupper: Drægtige søer, 
lakterende søer, pattegrise og fravænningsgrise samt slagtesvin. Velfærdsindikatorerne er primært 
dyrebaserede og skal vurderes på enkeltdyrsniveau. Indikatorerne vurderes ud fra en to-trins-skala, 
hvor 0 betegner fravær af indikatoren og 1 tilstedeværelse af indikatoren. To indikatorer afviger dog 
ved, at der er mere end to trin på skalaen. Skalaerne er primært baseret på Welfare Quality® 
protokollen for svin. For hver dyregruppe er der udarbejdet en tabel med prævalenser for de 
enkelte indikatorer (Tabel 7-11). Prævalenserne er hentet fra eller beregnet ud fra forskning 
foretaget af Aarhus Universitet og svarer til den definition, der er angivet ved de enkelte 
indikatorer, medmindre andet er angivet. 
 
3.1 Drægtige søer (og gylte) 
Drægtige søer og gylte går typisk enten i større stier i dynamiske grupper med elektronisk sofodring 

eller foderbokse, eller i mindre stier i stabile grupper med flokfodring i krybbe eller på gulv. 

Gruppestørrelsen kan være meget varierende, både imellem og indenfor besætning. Underlaget kan 

enten være fast gulv med delvis spalter eller dybstrøelse.   

 

Halthedsindikator 

Halthed påfører soen smerte og ubehag og kan endvidere medføre nedsat bevægelighed, der kan 

resultere i adfærdsmæssige ændringer som f.eks. øget liggetid eller påvirket foderoptagelse. 

Halthed kan henføres til problemer i produktionsmiljøet såsom gulvprofil, der kan medføre 

klovskader eller det kan forårsages af slåskampe.  

Halthedsindikatoren beskrives som:  

 0: Ikke halt, normal eller let besværet gang  

 1: Soen støtter ikke/minimalt på det halte ben eller kan ikke gå 

Vurderingen foretages mens dyret går. Alle liggende dyr jages op. 

  

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling.  

Bek. nr. 323 § 16 vedr. udformning af gulve.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. syge/tilskadekomne dyr.  

 

Huldindikator  

Vurdering af huld er primært en indikator for tilfredsstillende foderoptagelse, og dermed om 

management omkring fodring fungerer hensigtsmæssigt, f.eks. foderration og – mængde og adgang 

til foder f.eks. i form af antal ædepladser. Dårligt huld kan dog også indikere længerevarende 

sygdomsproblemer. Tynde søer kan have øget risiko for skuldersår i farestalden. Fede søer har øget 

risiko for faringsproblemer og benproblemer. Generelt har søer med dårlig huld øget risiko for 

helbredsproblemer. 
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Huldindikatoren beskrives som: 

 0: Normal huld. Hofteben og rygrad mærkes kun ved hårdt tryk med hånden. 

1: Tynd. Hofteben og rygrad mærkes uden tryk eller fremstår tydeligt ved visuel inspektion. 

Alle dyr inspiceres bagfra og hofteben og rygrad palperes.  

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling.  

Bek. nr. 323 § 17 og 18 vedr. adgang til foder. 

 

Trykningsindikator(betændelse af slimsæk ved albueled, haser og på forknæ) 

Trykninger opstår som følge af uhensigtsmæssig staldindretning. Vedvarende tryk på det udsatte 

sted kan give inflammation og efterfølgende udvikle sig til sårdannelse med infektion. Inflammation 

giver anledning til smerte. 

Trykningsindikatoren beskrives som ved anvendelse af skuldersårsmåler: 

0: Ingen trykning, eller én til flere små trykninger (sort plet på skuldersårsmåler) 

1: Flere store trykninger (mellem sort plet og sort ring) eller én ekstrem stor (på størrelse med 

sort ring eller større), eller én med hul på (uanset størrelse). 

Begge sider af dyret medtages i vurderingen. 

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling.  

Bek. nr. 323 § 16 vedr. udformning af gulve.  

 

Sårindikator 

Sår og rifter er et mål for aggressiv adfærd. De forårsages primært af aggression blandt dyrene, men 

kan også stamme fra uhensigtsmæssig eller defekt inventar i stalden. Aggressionsniveauet øges i 

forbindelse med sammenblanding, ved høj belægningsgrad eller ved reduceret adgang til ressourcer 

som f.eks. foder. Et højt aggressionsniveau kan medføre uro, frygt, risiko for smertefulde læsioner 

og dyrene kan forhindres i at æde, drikke og hvile. 

 

Sårindikatoren beskrives som: 

0: Ingen sår > 5 cm i diameter eller ≤ 10 sår (2 - 5 cm) og/eller rifter > 5 cm  

1: Sår > 5 cm i diameter eller > 10 sår (2 - 5 cm) og/eller rifter > 5 cm 

Sår defineres som en læsion >2 cm i diameter i en retning eller en rift > 0,5 cm i bredden. Rifter 

defineres som > 5 cm i længden og ≤ 0,5 cm i bredden. To parallelle rifter med < 0,5 cm afstand 

defineres som én rift. Alle kropsområder på én side af dyret medtages i vurderingen. 

  

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling.  

LBK. nr. 77 § 6 vedr. gulvareal.  
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Bek. nr. 323 § 4 vedr. gulvareal.  

Bek. nr. 323 § 10 stk. 1 og 2 vedr. aggressive dyr.  

Bek. nr. 323 § 23 vedr. aggression.  

Direktiv 2008/120 art. 3 nr. 1b vedr. gulvareal.  

 

Indikator rodemateriale 

Grise er stærkt motiverede for at udføre rode-adfærd, og kan i mangel på adgang til 

beskæftigelsesmateriale omdirigere adfærden mod stifæller eller inventar. Manglende 

rodemateriale medfører frustration og kan føre til unormal, uhensigtsmæssig adfærd som f.eks. 

stereotypi. 

 

Rodematerialeindikatoren er beskrevet som: 

Høj værdi: Halm (hel, snittet, fra dispenser/halmhæk, på gulvet), grovfoder, grene (med blade 

eller nåle), træspåner (savsmuld, bark etc.), kompost, ensilage, tørv, sammensatte materialer 

Rimelig værdi: Reb, klæde, blødt træ med bark, sand 

Lav værdi: Blødt træ uden bark 

Ingen overensstemmelse med loven: Jern/metal, hård plastik/gummi, beton, mineral blok, 

hårdt træ el. intet rodemateriale. 

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 77 § 9 vedr. strøelse.  

LBK. nr. 473 § 2 vedr. adfærdsmæssige behov.  

Bek. nr. 323 § 20 stk. 1 vedr. rodemateriale.  
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Tabel 7. Gennemsnitlig prævalenser samt besætningsvariation svarende til trin 1 på skalaen for de 
beskrevne indikatorer for drægtige søer. 

Indikatorer - Drægtige søer 
Gennemsnitlig 
prævalens (%) 

Variation ml. 
besætninger 

(%)/antal 
besætninger (n) 

Halthed 
  Knage-Rasmussen et al., 2013, Animal 8, 121-127 24 % 0-47 %/44 

Huld 
  Knage-Rasmussen 2013, Ph.d. thesis, ikke publiceret 16 % -/37 

Bonde et al., 2001, Intern rapport, 
Velfærdsvurderingsrapport, Velfærd i besætninger 6 % 0-14 %/10 
Trykninger 

  Knage-Rasmussen 2013, Ph.d. thesis, ikke publiceret 7 % -/37 
Sår og rifter 

  Knage-Rasmussen 2013, Ph.d. thesis, ikke publiceret 14 % -/37 
Bonde et al. 2001, Intern rapport, 
Velfærdsvurderingsrapport, Velfærd i besætninger 38 % 23-47 %/10 
Rodemateriale 

  Nulpunktsundersøgelse 2012, Fødevareministeriet 0,33 %* -/299 
*gælder for trin 3 på skalaen  

 
3.2 Lakterende søer 
Lakterende søer er typisk fikseret i farebøjler i individuelle farestier med pattegrise. Enkelte 

besætninger har et system med løse søer i fareafdelingen.  

 

Skuldersårsindikator 

Skuldersår er en trykskade der opstår i farestien når soen i den første del af diegivningsperioden 

ligger meget, ofte på et hårdt underlag. Skuldersår er smertefuldt og kan medføre følgesygdomme. 

Det kan endvidere reducere diegivningsperioden og påvirke pattegrisene, da soen efterfølgende har 

reduceret liggetid og dermed nedsat diegivning.  

 

Skuldersårssindikatoren beskrives som ved anvendelse af skuldersårsmåler: 

0: Ingen sår eller lette skuldersår (≤ 2 cm) (sort plet på skuldersårsmåler) 

1: Sår op til 5 cm (mellem sort plet og sort ring) 2: Sår > 5 cm (på størrelse med sort ring eller 

større) 

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling.  

Bek. nr. 323 § 16 vedr. udformning af gulve.   

Bek. nr. 707 § 5 vedr. syge/tilskadekomne dyr.  
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Trykningsindikator(betændelse af slimsæk ved albueled, haser og på forknæ) 

Trykninger opstår som følge af uhensigtsmæssig staldindretning. Vedvarende tryk på det udsatte 

sted kan give inflammation og efterfølgende udvikle sig til sårdannelse med infektion. Inflammation 

giver anledning til smerte. 

Trykningsindikatoren beskrives som ved anvendelse af skuldersårsmåler: 

0: Ingen trykning, eller én til flere små trykninger (sort plet på skuldersårsmåler) 

1: Flere store trykninger (mellem sort plet og sort ring) eller én ekstrem stor (på størrelse med 

sort ring eller større), eller én med hul på (uanset størrelse). 

Begge sider af dyret medtages i vurderingen. 

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling.  

Bek. nr. 323 § 16 vedr. udformning af gulve.  

 

Mastitisindikator 

Akut betændelse i mælkekirtlerne i yveret skyldes ofte bakterier. Yverbetændelse er smertefuldt for 

soen både under og udenfor diegivning og giver anledning til ubehag. Endvidere kan det påvirke 

pattegrisenes mælkeindtag, der kan give reduceret tilvækst og øget sygdomsrisiko. 

 

Mastitisindikatoren beskrives som: 

0: Ingen tegn på mastitis 

1: Betændt yver, der ved palpering føles hårdt og varmt 

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling. 

Bek. nr. 707 § 5 vedr. syge/tilskadekomne dyr.  
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Tabel 8. Gennemsnitlig besætningsprævalens samt besætningsvariation svarende til trin 1 på skalaen for 

de beskrevne indikatorer for lakterende søer. 

Indikatorer - Lakterende søer 
Gennemsnitlig 
prævalens (%) 

Variation ml. 
besætninger 

(%)/antal 
besætninger (n) 

Skuldersår 
  Sørensen et al., 2015, Animal in press 7 % 0-25 %/57 

Bonde et al., 2004, Livestock Production Science 87, 179-187 12 % 3-25 %/10 
Trykninger 

  Sørensen et al., 2015, Animal, in press 73 % 0-100 %/57 
Knage-Rasmussen 2013, Ph.d. thesis, ikke publiceret 10 % -/37 
Mastitis 

  Knage-Rasmussen 2013, Ph.d. thesis, ikke publiceret 0,20 % -/37 

 
3.3 Pattegrise før fravænning 
 

Trivselsindikator 

Pattegrise i nedsat trivsel indikerer nedsat mælkeindtag enten forårsaget af sygdomsproblemer hos 

soen (f.eks. mastitis) eller helbredsproblemer hos pattegrisen. Nedsat trivsel giver øget risiko for 

yderligere sygdom og kan følge dyret videre i produktionssystemet. Nedsat trivsel kan forårsage 

smerte, sult og generelt ubehag. 

Trivlselsindikatoren beskrives som: 

0: Ingen tegn på nedsat trivsel  

1: Nedsat trivsel: dårligt huld defineret som tynd/mager, forværret almen tilstand, strittende 

hår, hoved proportionelt forkert i forhold til krop. 

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling.  

Bek. nr. 323 § 17 vedr. adgang til foder.  

Bek. nr. 323 § 30 stk. 2 vedr. varmekilde.   

Bek. nr. 323 § 31 vedr. dieplads.  

 

Hævede led/halthed 

Ledbetændelse er forårsaget af flere forskellige bakterier og kan opstå ved dårlig hygiejne eller ved 

smitte via soen. Det forekommer ofte i albueled, forknæled, hofteled og haseled, men kan 

forekomme i alle led. Ledbetændelse kan medføre halthed. Ledbetændelse og halthed påfører 

pattegrisen smerte og ubehag og halthed kan medføre nedsat bevægelighed der kan resultere i 

adfærdsmæssige ændringer som f.eks. øget liggetid eller påvirket foderoptagelse. 
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Halthedsindikatoren beskrives som: 

0: Ingen ledbetændelse eller halthed, normal eller kun let besværet gang 

1: Pattegrisen har tykke hævede led og/eller støtter ikke/minimalt på det halte ben eller kan 

ikke gå.  

Vurderingen foretages mens dyret går. Alle liggende dyr jages op. 

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling. 

Bek. nr. 707 § 5 vedr. syge/tilskadekomne dyr.  

Bek. nr. 323 § 16 vedr. udformning af gulve. 

 

Tabel 9. Gennemsnitlig besætningsprævalens samt besætningsvariation svarende til trin 1 på skalaen for 
de beskrevne indikatorer for pattegrise. 

Indikatorer – Pattegrise 
Gennemsnitlig 
prævalens (%) 

Variation ml. 
besætninger 

(%)/antal 
besætninger (n) 

Trivsel 
  Bonde et al. 2001, Intern rapport, 

Velfærdsvurderingsrapport, Velfærd i besætninger 3 % 1-6 %/10 
Hævede led/halthed 

  Sørensen et al. 2015, Animal in press 7 %* 0-11 %/57 
Bonde et al. 2001, Intern rapport, 
Velfærdsvurderingsrapport, Velfærd i besætninger 3 % 0,8-5 %/10 

*kuld-niveau 

 
3.4 Fravænningsgrise (7-30 kg) og slagtesvin (>30 kg) 
Fravænningsgrise (7-30 kg) går typisk opstaldet i 2-klimastier med en gruppestørrelse på 20 – 40 

grise. Slagtesvin (30-110 kg) går typisk opstaldet i stier med fuldspalter eller delvis spaltegulv. 

Gruppestørrelsen for slagtesvin varierer meget mellem besætninger.  

 

Halthedsindikator 

Halthed kan henføres til problemer i produktionsmiljøet såsom gulvprofil der kan medføre 

klovskader eller det kan forårsages af slåskampe. Halthed påfører grisen smerte og ubehag og 

medfører nedsat bevægelighed, der kan resultere i adfærdsmæssige ændringer som f.eks. øget 

liggetid eller påvirket foderoptagelse.  

 

Halthedsindikatorern beskrives som: 

0: Ikke halt, normal eller let besværet gang  

1: Grisen støtter ikke/minimalt på det halte ben eller kan ikke gå 

Vurderingen foretages mens dyret går. Alle liggende dyr jages op. 
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Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling.  

Bek. nr. 323 § 16 vedr. udformning af gulve.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. syge/tilskadekomne dyr.  

  

Brokindikator ved fravænningsgrise  

Brok er hyppigt forekommende. Det medfører ikke nødvendigvis smerte hos dyret, men ved 

komplikationer såsom indeklemning, bughindebetændelse, hæmning af dyrets bevægelse og 

sårdannelse kan det medføre smerte og i værste tilfælde død. Et dyr med et stort brok skal isoleres. 

 

Brokindikatoren beskrives som ved fravænningsgrise under 30 kg: 

0: Ingen brok eller brok < 10 cm, uden sår eller misfarvning, dyrets bevægelse ikke påvirket 

1: Brok > 10 cm, eller brok med sår eller misfarvning eller dyrets bevægelse påvirket  

og for slagtesvin over 30 kg som: 

0: Ingen brok eller brok < 15 cm, uden sår eller misfarvning, dyrets bevægelse ikke påvirket 

1: Brok > 15 cm, eller brok med sår eller misfarvning, dyrets bevægelse påvirket 

 

Lovhenvisninger:  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. syge/tilskadekomne dyr.  

 

Halebidsindikator 

Halebid er et multifaktorielt problem, der indikerer uhensigtsmæssige forhold for dyrene, f.eks. høj 

belægningsgrad, dårlig klimastyring og mangel på rodemateriale. Halebid er smertefuldt og 

infektion kan sprede sig til resten af kroppen. Det kan endvidere være stressfuldt for en gruppe af 

dyr og indikerer frustration hos dyret der bider. 

 

Halebidsindikator beskrives som: 

0: Ingen tegn på halebid eller overfladisk bid på langs uden blod eller hævelse eller helet sår 

1: Halebid med frisk blod og/eller tegn på hævelse og/eller infektion  

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling. 

Bek. nr. 323 § 4 vedr. gulvareal.  

Bek. nr. 323 § 20 stk. 1 vedr. rodemateriale.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. syge/tilskadekomne dyr.  

 

Rodematerialeindikator  

Grise er stærkt motiverede for at udføre rode-adfærd, og kan i mangel på adgang til 

beskæftigelsesmateriale omdirigere adfærden mod stifæller eller inventar. Manglende 



Vejledningsprotokol til tilfældig repræsentativ stikprøveudtagning af dyr til kontrol af dyrevelfærd 

og dataindsamling på besætningsniveau 

 

26 
 

rodemateriale medfører frustration og kan føre til unormal, uhensigtsmæssig adfærd som f.eks. 

trynepuffen. 

 

Indikatoren rodemateriale beskrives som: 

0: Høj værdi: Halm (hel, snittet, fra dispenser/halmhæk, på gulvet), grovfoder, grene (med 

blade eller nåle), træspåner (savsmuld, bark etc.), kompost, ensilage, tørv, sammensatte 

materialer 

1: Rimelig værdi: Reb, klæde, blødt træ med bark, sand 

2: Lav værdi: Blødt træ uden bark 

3: Ingen overensstemmelse med loven: Jern/metal, hård plastik/gummi, beton, mineral blok, 

hårdt træ el. intet rodemateriale. 

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 2 vedr. adfærdsmæssige behov. 

LBK. 465 § 5 vedr. rodemateriale.  

Bek. nr. 323 § 20 stk. 1 vedr. rodemateriale.  

 

Sårindikator  

Sår og rifter er et mål for aggressiv adfærd. De forårsages primært af aggression blandt dyrene, men 

kan også stamme fra uhensigtsmæssig eller defekt inventar i stalden. Aggressionsniveauet øges i 

forbindelse med sammenblanding, ved høj belægningsgrad eller ved reduceret adgang til ressourcer 

som f.eks. foder. Et højt aggressionsniveau kan medføre uro, frygt, risiko for smertefulde læsioner 

og dyrene kan forhindres i at æde, drikke og hvile. 

 

Sårindikatoren beskrives som: 

0: Ingen sår > 5 cm i diameter eller ≤ 10 sår (2 - 5 cm) /rifter > 2 cm 

1: Sår > 5 cm i diameter eller > 10 sår (2 - 5 cm) /rifter > 2 cm 

Sår defineres som en læsion >2 cm i diameter på én led eller en rift > 0,5 cm i bredden. Rifter 

defineres som > 5 cm i længden og ≤ 0,5 cm i bredden. To parallelle rifter med < 0,5 cm afstand 

defineres som én rift.  

Alle kropsområder undtaget halen på én side af dyret medtages i vurderingen. 

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 1 og 2 vedr. forsvarlig behandling. 

Bek. nr. 323 § 4 vedr. gulvareal.  

Bek. nr. 323 § 10 stk. 1 og 2 vedr. aggressive dyr. 

Bek. nr. 323 § 34 vedr. sammenblanding.  
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Tilsviningsindikator 

Tilsvining med gødning indikerer uhensigtsmæssige forhold i stalden forårsaget af f.eks. dårlig 

ventilation, overbelægning eller ikke optimal indretning af stien. Tilsvining medfører ubehag og 

giver øget risiko for sygdom. 

 

Tilsviningsindikator er beskrevet som: 

0: ≤ 50 % af kroppen (én side) er tilsvinet 

1: > 50 % af kroppen (én side) er tilsvinet 

Begge sider af grisene undersøges og 50 % betyder mere end 50 % af én af siderne. 

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 465 § 4 vedr. overbrusning.  

Bek. nr. 323 § 12 stk. 2 vedr. lejeareal.  

Bek. nr. 707 § 9 vedr. temperatur.  

 

Belægningsgradsindikator 

Høj belægningsgrad kan hindre udførelsen af naturlig adfærd, øge stressniveauet blandt dyrene og 

øge aggressionsniveauet. Endvidere kan for høj belægningsgrad påvirke foderoptagelsen og ændre 

brugen af stiens funktionsområder. 

 

Indikatoren belægningsgrad beskrives som: 

0: Pladskrav overholdt 

1: Lovmæssige pladskrav ikke overholdt  

 

Lovhenvisninger:  

LBK. nr. 473 § 3 vedr. bevægelsesfrihed. 

Bek. nr. 323 § 4 vedr. gulvareal.  

Bek. nr. 323 § 12 stk. 1 og 2 vedr. hvileadfærd.  
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Tabel 10. Gennemsnitlig besætningsprævalens samt besætningsvariation svarende til trin 1 på skalaen for 
de beskrevne indikatorer for fravænningsgrise og slagtesvin. 

Indikator - Fravænnede grise/slagtesvin 
Gennemsnitlig 
prævalens (%) 

Variation ml. 
besætninger 

(%)/antal 
besætninger (n) 

Halthed 
  Rousing et al. 2012, Intern rapport, Gårdrapport - 

velfærdsvurdering slagtesvin 2 %* 0-11 %/45 
Brok 

  Rousing et al. 2012, Intern rapport, Gårdrapport - 
velfærdsvurdering slagtesvin 1 %* 0-8 %/45 
Halebid 

  Rousing et al. 2012, Intern rapport, Gårdrapport - 
velfærdsvurdering slagtesvin 1 %* 0-11 %/45 
Rodemateriale 

  Nakano Nielsen 2012, kandidatspeciale 0: 28 %** -/43 

 
1: 19 %** -/43 

 
2: 51 %** -/43 

 
3: 2 %** -/43 

Nulpunktsundersøgelse 2012, Fødevareministeriet Frav. 3: 7 %**  -/299 
Sl. Svin 3: 14 %** -/299 

Sår og rifter 
  Rousing et al. 2012, Intern rapport, Gårdrapport - 

velfærdsvurdering slagtesvin 43 %* 4-100 %/45 
Tilsvining 

  Rousing et al. 2012, Intern rapport, Gårdrapport - 
velfærdsvurdering slagtesvin 0,10 % 0-0,91 %/45 
Belægningsgrad 

  Nakano Nielsen 2012, kandidatspeciale 12 %*** - 
*median værdi, **tallene 0-3 angiver trinene på skalaen for 
rodemateriale, ***overholder ikke lovkrav (5 ud af 43 besætninger) 

   

4. Velfærdsindikatorer kvæg  

De valgte velfærdsindikatorer er dyrebaserede og skal vurderes på enkelt-dyrs-niveau.  

Alle indikatorer vurderes ud fra en to-trins-skala, hvor 0 betegner fravær af indikatoren og 1 

tilstedeværelse af indikatoren.  Alle skalaer er i sit udgangspunkt baseret på protokoller fra Welfare 

Quality. Der er separate indikatorer for malkekøer og slagtekalve.  

 
4.1 Malkekøer og kalve i malkekvægsbesætninger 
Lakterende malkekøer går oftest i et eller flere hold, der evt. kan være opdelt efter laktationsstadie 

eller sundhedsstatus (f.eks. celletal eller halthed). Hvis der ikke findes uvildig sikker viden om 

kriterier for opdeling vil det være nødvendigt at undersøge en tilfældig stikprøve af dyr i alle hold, 

da prævalensen af indikatorerne vil være relateret til laktationsstadie og sundhedsstatus. De valgte 
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indikatorer vil i en del besætninger være indbyrdes relaterede da f.eks. halthed kan medføre dårligt 

huld, trykninger og øget belastning med ektoparasitter.  Alle indikatorer kan med fordel undersøges 

på de samme dyr. Undersøgelse for hudlæsioner/ektoparasitter, huld og hasetrykninger undersøges 

på stående/liggende dyr og sikker bestemmelse vil typisk kræve kontakt med dyret. Halthed 

vurderes på stående og gående dyr og vil ikke kunne vurderes med sikkerhed hos opbundne dyr i 

bindestald. Tjek af om kalve kan se og røre hinanden vurderes efter kontrollens sædvanlige 

procedure. 

 

Halthedsindikator 

Halthed anses for at være den største velfærdsmæssige udfordring i den danske mælkeproduktion, 

da studier har vist høj prevalens og eksperter rangerer klov-lemmelidelser som yderst smertefulde. 

Halthed kan bruges til at definere flere kriterier end blot ”fravær af sygdom”. Den opstår som regel 

som følge af skader på klovene, infektiøse klov-lemmelidelser, udskridninger og adaptioner til 

kroniske lidelser (hasetrykninger, lamintis etc.). 

 

Halthedsindikatoren beskrives som: 

0: Ingen indikation af halthed  

1: Stående dyr: Krum ryg, Hviler en fod – hyppig vægtskifte mellem fødder eller gentagne 

bevægelser med samme fod. Dyr i bevægelse: Modvilje mod at bære vægt på en fod. Ujævn 

rytme mellem skridt. Vægt båret ujævnt mellem de fire fødder. 

 

Nedenfor er der vist billeder af de halthedstilstande, som er den værste forekomst af 

halthedsindikatoren med værdien 0 og den mindste halthed ved halthedsinidkator 1.  
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Lovhenvisninger:  

LBK nr. 252 § 2 vedr. omsorgsfuld behandling af dyr.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. syge/tilskadekomne dyr.  

 

Huld (Body condition score WQ®), kategorier normal/tynd 

Huld varierer henover laktationen og diskriminationen mellem acceptabelt og uacceptabelt huld ud 

fra et velfærdsmæssigt synspunkt er derfor meget vanskelig pga. tidsfaktoren. Det er dog vist, at dyr 

med lavt huld har højere motivation for at æde og dermed kan bruges som udtryk for sult. Dårligt 

huld kan også indikere længerevarende sygdomsproblemer. 

 

Huldindikatoren beskrives som: 

0: Normal huld 

1: Tynd : Indikatorer på tre områder for tynd tilstede.   Hulning ved halerod: Hulhed omkring 

haleroden. Intet fedtvæv føles mellem huden og bækkenet. Tværtappe/Hoftehjørner: 

Spidserne af transversale fremspring føles skarpe ved berøring, og de øvre overflader føles let. 

Dyb fordybning ved hoftehjørner. Halerod, hofteben, rygsøjle og ribben står tydeligt.  

  
Figur 5: Ko med karakteristiske fund for tynd. 

 

Figur 3: Moderat halthed (halthedsindkatorværdi = 
0). Står og går med krummet ryg, laver kortere 
skridt med et eller flere ben. Evt. kan det ses at 
biklovene synker længere ned på det modsatte ben 

Figur 4 Svær Halthed Krum ryg stående og gående. 
Foretrækker tydeligt et eller flere ben men kan 
stadig bære nogen vægt på de(t) halte ben. 
Tydeligt at biklove synker længere ned i 
modstående side 
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Lovhenvisninger:  

LBK nr. 252 § 2 vedr. omsorgsfuld behandling af dyr.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. nødvendig behandling og passende opstaldning af syge/tilskadekomne dyr.  

 
Hudlæsioner/trykninger 

Trykninger og sår/rifter er inflammatoriske tilstande og forbundet med smerte og ubehag for dyret. 

Uhensigtsmæssigt stalddesign danner risikofaktorer for læsioner. Typiske steder for trykninger og 

sår på malkekøer er haser og forknæ. Hudlæsioner/trykninger kan være årsag til bemærkninger og 

indskærpelse for malkekøer indenfor følgende kategorier 

 

Huldindikatoren beskrives som: 

0: Ingen trykning, eller én til flere små trykninger 

1: Flere store trykninger eller én ekstrem stor, eller én med åbent sår 

 

Lovhenvisninger:   

LBK nr. 252 § 2 vedr. omsorgsfuld behandling af dyr.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. nødvendig behandling af syge/tilskadekomne dyr.  

 

Ektoparasitter  

Ektoparasitter volder ubehag og evt. smerte som følge af mulig sekundær infektion. For kvæg er 

specielt læsioner ved haleroden grundet chorioptes og sarcoptes (skabmider) et problem i 

malkekvægbesætninger.  

 

Ektoparasit indikatoren beskrives som: 

0: Ingen eller mindre læssioner. 

1: Karakteristiske læssioner ved halerod på mere end 5 cm i diameter. 

 

Lovhenvisninger:  

LBK nr. 252 § 2 vedr. omsorgsfuld behandling af dyr.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. nødvendig behandling af syge/tilskadekomne dyr.  

 

Se/røre indikator ved kalve 

Kalve er sociale dyr og isolation er en belastning. Enkeltbokse til kalve under 8 uger skal derfor være 

udformet så kalvene kan se og røre andre kalve.  

 

Se/røre indikator beskrives som: 

 0: Kalve kan se og røre hinanden  

 1: Kalve kan ikke se og røre hinanden 
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Lovhenvisninger: 

Bek. nr. 769 af 23. juni 2010 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 

 

4.2 Forventede prævalenser 
Forventede prævalenser hos malkekøer i malkekvægsbesætninger er rapporteret af Rousing et al 

(2013) (se tabel1).  Der mangler studier af forekomst af ektoparasitter i danske besætninger. 

Forekomsten af malkekvægsbesætninger der har kalve, der ikke kan se eller røre hinanden blev 

rapporteret i Nulpunktundersøgelse 2013 – Forekomst af overtrædelser i danske malkekvægs- og 

slagtekalvebesætninger (Bennedsgaard et al., 2014). Her blev der i 209 tilfældigt udvalgte 

malkekvægsbesætninger fundet 12 besætninger (6 %), hvor der var kalve der ikke kunne se eller 

røre hinanden.  

 

Tabel 11. Andel køer med afvigelser fra normalen i % –  Median samt nedre og øvre kvartil for 15 udvalgte 
velfærdsindikatorer i 46 tilfældigt udpegede malkekvægbesætninger (Rousing et al 2013) 

 
Velfærdsindikator Median Nedre og øvre kvartil 

Svær tilsvining, ben   66  (39; 81) 
Svær tilsvining, bagpart 44  (27; 62) 
Svær tilsvining, yver 12  (5; 35) 
Afvigende gødning (tynd el. hård) 8  (3,2; 26) 
Mat, støvet, struttende hårlag 44  (3,1; 97) 
Huld ≤ 2 2  (1,4; 4,7) 

Huld ≥ 4 0  (0; 3,2) 

Svære hasetrykninger 11  (2,6; 24) 

Svære forknæstrykninger 1,3  (0, 34) 

Forvoksede klove 9  (1,9; 18) 

Svær halthed 2 (1,6; 7) 

Besværet el. unormal rejse-sig-adfærd 0  (0; 1,8) 

Forlænget lægge-sig tid (≥ 10 sek.) 0  (0; 14) 

Kollision med inventar under læggen-sig 12  (0; 33) 

Undviger menneskers tilnærmelse 22  (14; 36) 

 
4.3 Slagtekalve 
Slagtekalve vil typisk blive holdt aldersopdelt. Forekomst af de valgte indikatorer vil typisk 

forekomme i bestemte aldersgrupper på et givet tidspunkt på grund af f.eks. forskelle i opstaldning 

eller immunitet i bestemte aldersgrupper. En stikprøve kan således med fordel bestå af alle dyr i et 

antal bokse som repræsenterer den aldersmæssige fordeling i besætningen og som samlet omfatter 

det antal dyr, der kræves for at opnå den ønskede sikkerhed. Alle indikatorer kan med fordel 

undersøges på de samme dyr og vil i en del tilfælde være relaterede. 
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Halthedsindikator  

Halthed anses for at være et stort velfærdsproblem i slagtekalvebesætninger, da eksperter rangerer 

klov-lemmelidelser som yderst smertefulde. Halthed kan bruges til at definere flere kriterier end 

blot ”Fravær af sygdom”. Den opstår som regel som følge af skader på klovene, infektiøse klov-

lemmelidelser, udskridninger og adaption til kroniske lidelser (hasetrykninger, lamintis etc.). 

 

Halthedsindikatoren beskrives som: 

0: Den værste grad af halthed, der findes indenfor denne gruppe er at kalven står med flad 

ryg, går med svagt krummet ryg. Gang er lidt unormal/urytmisk. Mild halthed. 

1: Den mindste grad af halthed, der kan beskrives som at kalven står med krummet ryg og 

sænket hoved. Går med krummet ryg. Tager kortere skridt med et eller flere ben. Let nik med 

hovedet ved gang. Moderat halthed. 

 

Lovhenvisninger:   

LBK nr. 252 § 2 vedr. omsorgsfuld behandling af dyr.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. nødvendig behandling og passende opstaldning af syge/tilskadekomne dyr.  

 

Huld (Body condition score WQ®), kategorier normal/tynd 

Kalve med lavt huld kan være et tegn på sult. Dårligt huld hos slagtekalve vil dog typisk være et tegn 

på et længerevarende sygdomsproblem.  

Huldindikator beskrives som: 

0: Normal huld 

1: Tynd: Indikatorer på tre områder for tynd tilstede (bl.a. omkring halerod: ryg og side). Se i 

øvrigt beskrivelse hos køer. 

 

Lovhenvisninger:   

LBK nr. 252 § 2 vedr. omsorgsfuld behandling af dyr.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. nødvendig behandling og passende opstaldning af syge/tilskadekomne dyr.  

 

Hudlæsioner/trykninger 

Trykninger og sår/rifter er inflammatoriske tilstande og forbundet med smerte og ubehag for dyret. 

Uhensigtsmæssigt stalddesign danner risiko faktorer for læsioner. Typiske steder for trykninger og 

sår på slagtekalve er haser og forknæ. 

0: Ingen trykning, eller én til flere små trykninger 

1: Flere store trykninger eller én ekstrem stor, eller én med åbent sår 

 

Lovhenvisninger:  

LBK nr. 252 § 2 vedr. omsorgsfuld behandling af dyr.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. nødvendig behandling og passende opstaldning af syge/tilskadekomne dyr.  
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Bek. nr. 707, § 7: De materialer, der anvendes til opførelse af rum, hvor dyr holdes, navnlig til 

konstruktion af bokse. 

 

Hudinfektioner 

Hos kalve er infektioner med svamp (ringorm), lus og nogle gange skabsmider årsag til betydelige 

problemer. Infektionerne volder ubehag og evt. smerte som følge af mulig sekundær infektion. For 

ringorm er det en hårløst grå/hvid skællende læsion. Omfanget varierer fra kalv til kalv fra enkelte 

cirkulære pletter med en diameter på 5 cm til at over halvdelen af kalven er hårløs. I svære tilfælde 

er hoved/forpart næsten altid involveret. Infektioner med pelslus giver anledning til kløe og kalvene 

kan have beskadiget sig selv ved kløen imod inventar. Pelslus har en størrelse, hvor de netop kan 

ses med det blotte øje. Blodsugende lus ved enkelte dyr, der typiske er belastede af andre tilstande. 

Er kalven massiv inficeret vil de ½ cm store lus sidde som briller i kalvens øjenregion og mennesker 

bliver også bidt ved håndtering af kalven. Hale og kropsskab forekommer ikke hyppigt ved 

slagtekalve. Den typiske læsion er en grå/hvid hævelse dækket af skæl. Fra udgangspunktet breder 

hævelsen sig og optræder derfor som en ring. 

 

Hudinfektions indikatoren beskrives ved: 

0: Tilstede i mindre omfang. For ringorm må læsionen dække op til en håndflade totalt. Ingen 

umiddelbart synlige tegn på lus og eller skab.   

1: Mere end håndfladestor samlet ringormelæsion eller tegn på lus/skab. 

 

Lovhenvisninger:   

LBK nr. 252 § 2 vedr. omsorgsfuld behandling af dyr.  

Bek. nr. 707 § 5 vedr. nødvendig behandling af syge/tilskadekomne dyr.  
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5. Velfærdsindikatorer mink  

De valgte velfærdsindikatorer er primært dyrebaserede og skal vurderes på enkeltdyrsniveau. Alle 

indikatorer vurderes på en binær skala, hvor 0 betegner fravær af indikatoren og 1 tilstedeværelse 

af indikatoren. Der er separate indikatorer for avlsdyr om vinteren, diegivende tæver med hvalpe og 

fravænnede hvalpe i vækstperioden. Indikatorer og skalaer er baseret på velfærds-

vurderingsprotokollen WelFur-mink, der er opbygget på samme måde som Welfare Quality 

protokollerne. Det skal afklares om protokollen i denne sammenhæng skal dække alle årets 

måneder eller de specifikke perioder med højest relevans som f.eks. anvendes i 

velfærdsvurderingsprotokollen WelFur. Der er tilstræbt samme antal indikatorer i hver af de tre 

produktionssæsoner og perioder.  

 

Mink indhuses oftest i haller, der er lukkede og med mere end 2 rækker, eller åbne og to-rækkede. 

Begge haltyper bruges hele året men ofte findes begge typer på farmene og ofte benyttes de 

lukkede haller i vintersæsonen hvor der er færrest mink på farmen. Minkproduktionen er 

karakteriseret ved en fast årlig produktionscyklus, der er styret af skiftende daglængder. Vigtige 

fikspunkter for minkene er forårs- og efterårsjævndøgn og sommer- og vintersolhverv, men 

generelt har ændringerne i daglængden gennem hele året betydning for minkens tilknytning af den 

biologiske cyklus til kalenderen. Alle mink følges derfor ad gennem produktionsperioderne, der kan 

inddeles i tre sæsoner:  

 

1. I vintersæsonen (december til marts) er der typisk udvoksede tæver og hanner i forholdet 

5/1, der er valgt som avlsdyr til næste års produktion. De går typisk enkeltvis i standardbure 

med redekasse og frostsikret vandingssystem.  

 

2. I parringssæsonen fra starten af marts til jævndøgn omkring den 21. marts går avlsdyrene 

som beskrevet ovenfor. Efter parring pelses de fleste hanner som regel, mens tæverne i 

drægtighedsperioden (april) går alene. Inden fødsel flyttes tæverne til de bure, de skal føde i. 

De går da enkeltvis i standardbure med redekasse og med et tomt bur imellem. Efter fødsel 

omkring den 30/4 ± 1 uge, går tæver med eller uden hvalpe (typisk i forholdet 1/10) i hvert 

andet bur. Kuldudjævning er almindeligt og hvalpene bliver ved tæven i hele 

diegivningsperioden, der afvikles fra 6 til 8 uger efter fødsel. Ved fravænning flyttes tæverne 

til standardbure mens mindre kuld bliver sammen og store kuld ofte deles til det tomme 

nabobur for at have tilstrækkelig plads i redekassen. 

 

3. I vækstsæsonen fra juli til november går tæver enten alene, eller med en eller to hanhvalpe. 

Hvalpene går ofte parvis en han + en tæve, eller i grupper oftest med 3 eller 4 tæver. Ved 

mere end 2 mink i buret kræves større bure og dette tilvejebringes oftest ved en ekstra etage 

på standardburene. Eventuelle gamle avlshanner går alene i standardbure.  
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5.1 Avlsdyr om vinteren 
 

Huld 

 Huld om vinteren er primært en indikator for overdreven huldtilpasning, og dermed om 

management omkring fodring fungerer hensigtsmæssigt, f.eks. foderration og – mængde og adgang 

til foder f.eks. i perioder med hård frost. Dårligt huld kan også indikere længerevarende 

sygdomsproblemer. Meget tynde mink har øget risiko for helbredsproblemer, stereotypi og øget 

dødelighed ved pludselige perioder med hård frost. 

Huldindikatoren beskrives som: 

0: Normalt huld. (Huld 2 til 5) 

1: Meget tynd. (Huld 1)  

Der anvendes den generelle huld skala for mink. Minkene inspiceres i bevægelse så nakke, bug, 

hofter og ryg ses. (Se uddybende beskrivelse af testmetode.) 

 

Lovhenvisninger:   

Bek. nr. 1734 § 12 vedr. foder af tilstrækkelig mængde og kvalitet.  

 

Sår og skader 

Sår på kroppen er udtryk for fejl ved bure eller redekasser eller aggression mellem dyrene. Dyr med 

alvorlige sår eller skader kræver at minkene behandles eller aflives. Om vinteren, hvor mink går 

alene er sår sjældne og forårsages primært af defekt inventar men kan i sjældne tilfælde skyldes 

dyrene selv.  

 

Indikatoren er beskrevet som: 

0: Ingen sår > 1 cm i diameter  

1: Sår > 1 cm i diameter  

Hele minkkroppen medtages i vurderingen.  

 

Lovhenvisninger:   

LBK. nr. 1343 § 1 vedr. beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse. 

Bek. nr. 1734 § 6 vedr. passende foranstaltninger ved sundheds- og adfærdsmæssig afvigelser. 

 

Berigelsesmateriale 

Mink er stærkt motiverede for at manipulere med egnet materiale. Manglende adgang til 

beskæftigelsesmateriale kan medføre frustration og unormal, uhensigtsmæssig adfærd som 

stereotypi eller pelsgnav. 

Indikatoren beskrives som: 

0: Permanent adgang til berigelse af tilstrækkelig mængde og kvalitet (Hylde, halm, rør) 

1: Ingen permanent adgang til berigelse af tilstrækkelig mængde og kvalitet  
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Lovhenvisninger:   

Bek. nr. 856 § 20 vedr. adgang til halm, hylde eller rør 

 

Prævalenser for indikatorer 

 
Tabel 12. Gennemsnitlige prævalenser i % samt besætningsvariation for de beskrevne indikatorer for 
avlsdyr, baseret på oplysninger fra 10 farme i 2013. 

Indikator  Gennemsnitlig prævalens Variation ml. besætninger 

Huld 3,8 0 – 20,3 
Sår og skader 3,1 0 – 8,3 
Berigelse1 0,3 0 – 1,7 

1
 Andel bure pr. farm, der ikke opfyldte lovgivningen i 2013 (halm + hylde eller rør). 

 
5.2 Diegivende tæver og hvalpe 
 

Tævernes huld 

Huld i diegivningsperioden er primært en indikator for, at foderoptagelsen ikke har kunnet stå mål 

med diegivningen eller at management omkring fodring har fungeret uhensigtsmæssigt. Dårligt huld 

kan også indikere længerevarende sygdomsproblemer. Meget tynde tæver har øget risiko for 

stereotypi og øget dødelighed som følge af diegivningssyge.  

 

Indikatoren beskrives som: 

0: Normal huld. (Huld 2 til 5) 

1: Meget tynd. (Huld 1)  

Den generelle huldskala for mink anvendes. Alle tæver inspiceres i bevægelse så nakke, bug, hofter 

og ryg ses.  

 

Lovhenvisninger:   

LBK. nr. 1343 § 1 vedr. beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse. 

 

Sår og skader på hvalpene 

Sår på hvalpene forårsages primært af aggression mellem hvalpene eller fra tæven. Niveauet øges 

ved store kuld fra 6 uger inde i laktationen, så antallet af skader, der kræver behandling eller 

aflivning stiger med alder og antal hvalpe i kuldet. 

 

Indikatoren beskrives som: 

0: Ingen sår > 1 cm i diameter 

1: Sår > 1 cm i diameter  

Hvalpenes hals og hoved skal medtages i vurderingen, da sår næsten udelukkende er lokaliseret her.  
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Lovhenvisninger:   

LBK. nr. 1343 § 1 vedr. beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse. 

Bek. nr. 1734 § 6 vedr. passende foranstaltninger ved sundheds- og adfærdsmæssige afvigelser. 

 

Berigelsesmateriale 

Minktæver er stærkt motiverede for at bygge en rede op til fødsel. Permanent adgang til 

redemateriale giver tæven mulighed for at bygge en rede og holde en passende temperatur til gavn 

for hvalpene. Permanent adgang til hylde giver tæven mulighed for at komme væk fra hvalpene i en 

kritisk periode af laktationens aftrapning. Manglende strøelse kan medføre frustration hos tæven og 

dårligere redekassemiljø, dårligere trivsel og øget hvalpedødelighed.  

 

Indikatoren beskrives som: 

0: Permanent adgang til berigelse af tilstrækkelig mængde og kvalitet (hylde og halm, og rør 

efter hvalpenettet er fjernet)   

1: Ingen permanent adgang til berigelse af tilstrækkelig mængde og kvalitet  

 

Lovhenvisninger: 

Bek. nr. 856 § 20 vedr. adgang til halm, hylde eller rør efter at hvalpenettet er fjernet. 

 

Tomt bur mellem tæver  

Minktæver er mindre aktive i burene, hvis de ikke har naboer, der vækker deres nysgerrighed, 

hvilket formodes at have en gavnlig effekt på hvalpene. Der er ingen eksempler på negative effekter 

mens de positive effekter på hvalpene er under det statisk målbare niveau.  

 

Indikatoren beskrives som: 

0: Avlstæver er indhuset i hvert andet bur fra medio april til fravænning, dvs. der er et tomt 

bur mellem tæverne. 

1: Avlstæver er ikke indhuset i hvert andet bur fra medio april til fravænning, dvs. der er ingen 

tomt bur mellem tæverne  

 

Lovhenvisninger: 

Bek. nr. 1734 § 23 vedr. indhusning i hvert andet bur medio april til fravænning. 
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Prævalenser 

Tabel 13. Gennemsnitlige prævalenser i % samt besætningsvariation for de beskrevne indikatorer for 
diegivende tæver og hvalpe, baseret på oplysninger fra 10 farme i 2013. 

Indikator  Gennemsnitlig prævalens Variation ml. besætninger 

Tævens huld 7,0 0 – 28,9 
Sår og skader 2,4 0 – 3,9 
Berigelse1 45,9 0 – 95  
Tomt bur mellem tæver 0 0 

1 Andel bure pr. farm, der ikke opfyldte lovgivningen i 2013 (halm + hylde eller rør). Tallene er fra sidst i perioden, hvor 

avlerne fodrer nede på redekassen. 

 

5.3 Vækstsæsonen (september – november) 
 

Huld 

Huld om efteråret er primært en indikator for dyrenes ædelyst og fodring. Meget tynde mink vil 

typisk indikere længerevarende sygdomsproblemer, mens meget fede mink har øget risiko for 

helbredsproblemer og øget dødelighed. 

 

Indikatoren beskrives som: 

0: Normal huld. (Huld 2 til 5) 

1: Meget tynd. (Huld 1)  

Den generelle huldskala for mink anvendes. Minkene inspiceres i bevægelse så nakke, bug, hofter 

og ryg ses.  

Lovhenvisninger:   

LBK. nr. 1343 § 1 vedr. beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse. 

Bek. nr. 383 § 12 vedr. daglig fodring, mængde og kvalitet. 

 

Sår og skader 

Sår og skader om efteråret forårsages primært af aggression mellem dyrene, men kan også stamme 

fra defekt inventar. Aggressionsniveauet øges ved gruppeindhusning og antallet af sår, der kræver 

behandling eller aflivning stiger med antallet af dyr i buret.  

 

Indikatoren beskrives som: 

0: Ingen sår > 1 cm i diameter 

1: Sår > 1 cm i diameter  

Hele minkkroppen medtages i vurderingen. 

Lovhenvisninger:   

LBK. nr. 1343 § 1 vedr. beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse. 

Bek. nr. 1734 § 6 vedr. passende foranstaltninger ved sundheds- og adfærdsmæssige afvigelser. 
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Berigelsesmateriale 

 

Mink er stærkt motiverede for at manipulere med egnet materiale. Manglende adgang til 

beskæftigelsesmateriale kan medføre frustration og unormal, uhensigtsmæssig adfærd som 

stereotypi eller pelsgnav. 

Indikatoren beskrives som: 

0: Permanent adgang til berigelse af tilstrækkelig mængde og kvalitet (hylde, halm, rør) 

1: Ingen permanent adgang til berigelse af tilstrækkelig mængde og kvalitet  

 

Lovhenvisninger:   

Bek. nr. 856 § 20 vedr. adgang til halm, hylde eller rør 

 

Belægningsgrad 

For høj belægningsgrad kan øge stress- og aggressionsniveauet blandt dyrene. Endvidere kan for høj 

belægningsgrad begrænse nogle dyrs adgang til redekassen. 

 

Indikatoren beskrives som: 

0: Pladskrav overholdt 

1: Lovmæssige pladskrav ikke overholdt  

 

Lovhenvisninger:  

Bek. nr. 1734 § 26 vedr. adgang til tilstrækkeligt frit areal. 

 

Prævalenser for indikatorer 

Tabel 14. Gennemsnitlige prævalenser i % samt besætningsvariation for de beskrevne indikatorer for 
vækstsæsonen, baseret på oplysninger fra 10 farme i 2013. 

Indikator  Gennemsnitlig prævalens Variation ml. besætninger 

Huld 0,4 0 – 2,4 
Sår og skader  3,0 0 – 3,0 
Berigelse 0,3 0 – 2,0  
Belægningsgrad - - 

1 1 Andel bure pr. farm, der ikke opfyldte lovgivningen i 2013 (halm + hylde eller rør). 
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6. Procedurer til løbende uddannelse/efteruddannelse af kontrollanter til at tage 

stikprøver samt procedurer til kvalitetskontrol og kalibrering 

 

I kapitel 2 er det gennemgået hvordan man kan udtage en stikprøve i husdyrbesætninger og hvilke 

tanker, overvejelser og forudsætninger, der skal være til stede for at dette er en god løsning i 

forbindelse med velfærdskontrol. I kapitlerne 3-5 er der for dyrearterne svin, kvæg og mink 

gennemgået en lang række indikatorer eller måleparametre for dyrevelfærd.  

Det næste afsnit har til formål at se på procedurer til løbende uddannelse af kontrollanter til at 

udtage stikprøver samt procedurer til kvalitetskontrol og kalibrering. Disse procedurer har to 

formål; 

1) Uddannelse af kontrollører (nuværende og nye) i at udtage og anvende stikprøver i 

velfærdskontrollen og 2) Løbende kalibrering og kvalitetskontrol i efterdannelsen. 

 

6.1 Uddannelse af kontrollører i udtagning og anvendelse af stikprøver i velfærdskontrollen 
Der tænkes i to målgrupper: 

a) Uddannelse af kontrollører, der allerede arbejder med velfærdskontrol og har erfaring med 

kontrol af husdyr, men kun har lidt eller ingen erfaring med at udtage og anvende stikprøver 

til brug i velfærdskontrollen 

b) Nyansatte kontrollører som skal arbejde med velfærdskontrol og kun har lidt eller ingen 

erfaring med at udtage og anvende stikprøver til brug i velfærdskontrollen 

Der skelnes ikke mellem kontrollører, der er dyrlægeuddannede og kontrollører med en anden 

uddannelsesbaggrund. Indholdet i uddannelsen for de to ovenfornævnte målgrupper er det samme. 

 

Forslag til rammer for uddannelsen 

I princippet er indholdet af undervisningen det samme for de to målgrupper. Når målgruppe 1, de 

allerede ansatte kontrollører, har gennemgået kurset, kan man evt. lære denne viden fra sig som 

sidemandsoplæring, men det må være op til enhederne at afgøre om dette er realistisk eller bør 

suppleres med/eller tilbydes som et egentligt kursus. 

Her skitserer vi de muligheder vi ser for rammer for uddannelsen: 

 Uddannelsen kan gennemføres som kursus hos de enkelte enheder under FVST, så alle i 

enheden, som det er relevant for, gennemfører kurset samtidig over 1-2 dage og med 

interne eller eksterne undervisere.  

 Kurset, både for nye og gamle medarbejdere, kræver at deltagerne forud har gennemført en 

test via et billede/video-materiale, hvor resultaterne er indsamlet og inter-

observeragreement beregnes. Resultaterne skal indgå i undervisningen. Testen skal kunne 

laves on-line og er ikke afhængig af at kontrollørerne mødes. 

 Alternativt: Uddannelsen kan laves som seminar på et 1-2 dages internat for grupper på 12-

20 personer, for eksempel samlet på tværs af enhederne. Også her kræves det, at 

deltagerne forud har gennemført en test, se ovenfor. 



Vejledningsprotokol til tilfældig repræsentativ stikprøveudtagning af dyr til kontrol af dyrevelfærd 

og dataindsamling på besætningsniveau 

 

42 
 

 Uddannelsen kan også indgå som fast tilbud i FVSTs kursuskatalog på linje med andre 

uddannelsestilbud, så som kurser i transportegnethed, kurser i sygdomshåndtering og 

lignende. Det vil være relevant for nye medarbejdere at kunne tilmelde sig, hvis ikke 

enhedernes medarbejdere selv kan stå for at lære metoden videre/sidemandsoplæring. 

 Uddannelsen for nye medarbejdere kan eventuelt foregå som sidemandsoplæring på linje 

med andre former for sidemandsoplæring i FVSTs enheder.  

Uddannelsen skal, uanset hvilken ramme den gives under, altid suppleres med løbende kalibrering 

og kvalitetskontrol – se punkt 2 herunder.  

 

Formålet med uddannelsen: 

Formålet med uddannelsen skitseres her som en række overskrifter, som beskriver det vi mener er 

relevant  og som kan eller bør indgå i undervisningen. 

 Hvad er meningen? Hvorfor overhovedet kontrol via stikprøver?  

 Kan stikprøver stå alene eller skal de suppleres med andre informationer fra kontrollen?  

 Hvad kan en stikprøve og hvad kan den ikke? Formålet med stikprøveudtagningen 

gennemgås. 

 Der laves øvelser i brug af tabeller til bestemmelse af stikprøver samt diskussion af mulige 

fejlkilder og praktisk gennemførsel under forskellige forhold.   

 Gennemgang af vejledning i at udtage og anvende stikprøver i henholdsvis minkfarme, 

svinebesætninger og kvægbesætninger. Der tages udgangspunkt i den fælles vejledning 

samt de dyregruppe-specifikke protokoller og registreringsvejledninger.  

 Gennemgang af de test som deltagerne har lavet på forhånd via billede/videomateriale for 

alle indikatorer, som anvendes til stikprøver  

 Stikprøver og konsekvenser ved overtrædelse – oplæring i, hvordan stikprøver hænger 

sammen med FVSTs system med indskærpelse, påbud og politianmeldelse  

 Evt. afprøvning af stikprøvekontrol via øvelse på gårde – to timer samt efterfølgende 

diskussion af erfaringer og resultater.  

 Stikprøver og tidsforbrug. På hvilken tid forventes man at kunne gennemføre stikprøven og 

hvad kan gøre, at tiden ikke holder. Barrierer undervejs. 

 Ensartethed over tid og mellem kontrollanter - Kalibrering og kvalitetskontrol – hvordan 

sikrer man det fremover? 

 Kommunikation til landmanden om metoden. Hvordan præsenteres landmanden for den 

nye metode og hvordan motiveres han via præsentationen til at samarbejde? 

 

6.2 Efteruddannelse: Løbende kvalitetskontrol og kalibrering i udtagning og anvendelse af 
stikprøver i velfærdskontrollen 
Det forventes, at udtagning og anvendelse af stikprøver i velfærdskontrollen sker ensartet over tid 

og mellem kontrollanter.  
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Derfor foreslår vi, at der udvikles et billed- og videomateriale for alle indikatorer som anvendes til 

stikprøver og som kan bruges til kalibrering af/mellem kontrollanter. Forud for et uddannelsesforløb 

gennemfører alle kursister en test på materialet. Resultaterne indsamles, inter-observer-

agreements beregnes og resultaterne indgår i undervisningen.  

 

Efter kurset gentages øvelsen og udviklingen for den enkelte kursist evaluereres. Materialet skal 

være tilgængeligt on-line og være let for kontrolløren at tilgå.  

 

Med et vist tidsinterval gennemføres en velfærdkontrol af to kontrollører og de evaluerer 

efterfølgende forløbet og laver en kort rapport om de punkter som de fandt, var uafklaret.  

Dette materiale kan indgå i sidemandsoplæring eller nye kurser for kommende kontrollører.  
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7. Samlet diskussion 

Veterinærforlig II giver mulighed for at der anvendes stikprøver i velfærdskontrollen. En stikprøve er 

et populationsredskab, der kan bruges til at sige noget om hvor meget og hvor lidt det er af noget i 

en population (prævalenser). Offentlige kontrollører af dyrevelfærd kan blive bedt om at tage en 

stikprøve og skal derfor vide hvordan det skal gøres. Denne rapport skal ses som et redskab der kan 

bruges af Fødevarestyrelsen som grundlag for at implementere procedurer for anvendelse af 

stikprøver i en velfærdskontrol.  

 

Et vigtigt formål med at bruge en stikprøve som grundlag for velfærdskontrollen er at standardisere 

hvordan man gennemfører en kontrol. Dette er blandt andet gengivet i et høringssvar fra 

Fødevareministeren, om hvordan velfærdskontrol på mink bliver gennemført (besvarelse af 

spørgsmål nr. 213 (MOF alm. del) stillet den 2. oktober 2015): ”Under en kontrol skal den 

tilsynsførende som udgangspunkt udvælge en repræsentativ stikprøve af bure/stier/bokse eller 

lignende i hvert staldafsnit, hvor alle dyr kontrolleres. Hvis stikprøven viser, at forholdene er i orden, 

kan den tilsynsførende gå videre til næste staldafsnit.”  
http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/mof/spm/213/svar/1274636/1562591.pdf. 

 

En stikprøve kan bruges til screening af besætninger, for at finde ud af hvilke besætninger vi ikke 

skal bruge krudt på. Dette er også gengivet i høringssvaret fra Fødevareministeren: ”Hvis stikprøven 

viser, at forholdene er i orden, kan den tilsynsførende gå videre til næste staldafsnit. Hvis der 

konstateres forhold, som ikke lever op til reglerne, kan den tilsynsførende ud fra en konkret faglig 

vurdering udvide omfanget af kontrollen, så flere eller alle dyr i besætningen kontrolleres.” 

En stikprøve giver grundlag for at man kan sige noget meningsfuldt om prævalensen af problemer i 

en besætning uden at skulle gennemgå alle dyr i besætningen lige grundigt, hvilket sjældent er 

hensigtsmæssigt eller muligt. 

 

Formål med protokollen 

Der er i projektet valgt 2-7 indikatorer for hver dyregruppe som projektgruppen har udpeget som 

valide dyrevelfærdsindikatorer og som under visse betingelser kan give anledning til påtale ved en 

velfærdskontrol og derfor er relevante at kvantificere (bestemme prævalensen for). De udvalgte 

indikatorer kan supplere men ikke erstatte tjeklisten, der anvendes ved et velfærdskontrolbesøg. 

Viden om forventet prævalens af de udvalgte indikatorer i den enkelte besætning forud for et 

velfærdsbesøg kan bruges til at planlægge den stikprøvestørrelse som anvendes ved besøget. 

 

Hvordan bruges stikprøven i velfærdskontrollen 

Man laver en stikprøve baseret på prævalenser af indikatorerne i protokollen. Det blev pointeret, at 

der kan være andre opgaver ved et velfærdsbesøg end at kontrollere dyrevelfærden. Kontrolløren 

skal for eksempel registrere medicinanvendelse i besætningen.  

 

To mulige måder at bruge en planlagt stikprøve på ved et velfærdskontrolbesøg blev diskuteret.  

http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/mof/spm/213/svar/1274636/1562591.pdf
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1. Stikprøve anvendt som en screening forud for en traditionel velfærdskontrol. Ved en 

screening anvendes kun de udvalgte parametre i protokollen. Prævalenser på de udvalgte 

parametre vil afspejle om der er problemer i besætningen. Beregning af stikprøvestørrelse 

giver en vis sikkerhed for, at man ikke har overset noget vigtigt. Hvis kontrolløren ikke finder 

noget i stikprøven af den beregnede størrelse kan man f.eks. være 95 % sikker på, at der 

f.eks ikke er mere end 10 % halte dyr.  

2. Stikprøve som grundlag for en gennemgang af tjeklisten. Stikprøven er planlagt som under 

punkt 1 baseret på forventede prævalenser på de udvalgte parametre.  Sammen med 

tjeklisten fastlægges prævalensen på de udvalg indikatorer i protokollen. Kontrollen bliver 

ikke udvidet selv om man finder tegn på regelovertrædelser, men disse danner grundlag for 

beregning af prævalensen i besætningen. Hvis man finder nogen dyr der giver anledning til 

sanktioner skal disse som vanligt baseres på tilstanden hos det enkelte dyr. Hvis man finder 

dyr ud over stikprøven som giver grundlag for anmærkninger etc. skal de også sanktioneres, 

men disse må ikke medtages i beregning af prævalenser. Dyr i sygebokse og 

medicinoptegnelser skal man se på ud over stikprøven. 

 

Ved at bruge stikprøve vil man kunne få to type resultater. Det ene er prævalenser af indikatorer vi 

har vurderet i stikprøven. Det andet er eventuelle sanktioner som et kontrolresultat. Om man skal 

se alle dyrene i stikprøven igennem, selv efter man eventuelt har dokumenteret lovovertrædelse, 

må være afhængig af om prævalenserne er vigtige at have. Det står i kontrolvejledningen, at der 

skal laves en konkret vurdering i det aktuelle tilfælde. Man kan derfor ikke sanktionere ud fra 

prævalenser. Når man kontrollerer en besætning kan man godt acceptere mindre problemer. 

Stikprøven vil kunne give prævalenser som kan vise når en eventuel acceptabel grænse er 

overskredet. Dette vil give en mere ensrettet vurdering. 
 http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/mof/spm/213/svar/1274636/1562591.pdf.  

 

Tidsaspektet 

Ved et kontrolbesøg er der flere ting som skal kontrolleres ud over dyrevelfærd, som godkendelser 

(registreret korrekt), smittebeskyttelse, hygiejne og medicin. Dette skal man helst kunne lave 

sideløbende med velfærdskontrollen. 

Såfremt kontrolløren skal rapportere prævalenser udover bemærkninger/indskærpelser tager 

afrapportering fra et kontrolbesøg mere tid. I besætninger hvor der ikke er problemer vil man 

måske spare tid ved at anvende stikprøver. I en besætning, hvor der er mange problemer er 

metoden kontrollanterne bruger i dag måske hurtigere. I dag bliver der kun registreret hvis man 

finder noget. Den beskrevne procedure giver mulighed for, at rapportere prævalenser. 

 

Ved anvendelse af stikprøve som basis for kontrollen (model 2) skal kontrolløren i DIKO kunne 

adskille listen over dyr med anmærkninger der er fundet i stikprøven og dyr med anmærkninger 

man finder ud over stikprøven.   

http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/mof/spm/213/svar/1274636/1562591.pdf
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Appendix A 

 

Vejledningsprotokol til tilfældig repræsentativ stikprøveudpegning af dyr til kontrol 

af dyrevelfærd og dataindsamling på besætningsniveau med regnearket 

”Stikprøvetagning mink 2015” 

 

Strategi for sampling:  

En stikprøve på 90-120 bure svarende til 15-20 sektioner á 6 bure vil typisk være nok til at give et 
repræsentativt billede af velfærden hos dyrene på farmen– jfr. beregninger af stikprøvestørrelser. 
Om efteråret er der oftest mere end en mink i hvert bur og stikprøven kan derfor reduceres til 15 
sektioner. Antallet af sektioner der ønskes i stikprøven indtastes øverst i regnearket. Stikprøven kan 
med fordel stratificeres i henhold til dyregrupperne på farmen i de tre forskellige 
produktionsperioder af året:  
Periode 1, Avlsdyr: Tæver og hanner om vinteren (december - marts), typisk i forholdet 5:1. Her 
tages en stikprøve på 20 sektioner/120 bure, tilsvarene forholdet mellem hanner og tæver.  
Periode 2, Reproduktion: Tæver i drægtighedsperioden (april) og tæver med eller uden hvalpe i 
diegivningsperioden (maj-juni), typisk i forholdet 1:10. Her tages en stikprøve på 20 sektioner/120 
bure. 
Periode 3, Vækst: Tæver der går alene eller med en til to hanhvalpe samt hvalpe der går parvis eller 
i grupper i vækstsæsonen (juli – november). Her tages en stikprøve på 15 sektioner/90 bure, der 
svarer til forholdet mellem de forskellige grupperinger.  
Det kan også være hensigtsmæssigt at stratificerer stikprøven på forskellige farvetyper, åbne og 
lukkede haller mm. Alle disse stratificeringer vil kræve indgående forhåndsviden om besætningen, 
hvilket vil være meget tidskrævende at opnå. I stedet har vi lavet et Excel regneark, der sikrer et 
tilfældigt udvalg af en repræsentativ stikprøve, der dækker disse strata. 
 
Procedurer ved stikprøvetagning med regnearket ”Stikprøvetagning mink 2015”:  
1. Tegn eller print et kort over farmen (fx fra Google Earth) og nummerer hallerne i en naturlig 

rækkefølge. Det er vigtigt hallerne indtastes eller nummereres således, at haller der ligner 
hinanden (fx to-rækkede haller) indtastes i rækkefølge. Hvis der fx er haller med få dyr i på den 
ene side og haller med mange dyr i på den anden side, indtastes først hallerne i den ene side og 
derefter hallerne i den anden side.  

2. Indtast antallet af bure med dyr i for hver hal i regnearket, enten ved at spørger avleren eller 
ved at kigge ind i hver hal og estimerer antallet bedst muligt med kortest muligt tidsforbrug. 
Indtast det totale antal bure med dyr i på farmen, hvis avleren kan oplyse dette. Hvis ikke 
beregner regnearket det, når alle haller er indtastet. 

a. Regnearket dividerer det totale antal bure med antallet af sektioner der ønskes i 
stikprøven, fx 15 eller 20. Dette giver antallet af bure med dyr i der skal til, før der tages en 
sektion til stikprøven. Regnearket beregner hvor mange sektioner der skal tages i hver hal 
og angiver hvilke tilfældigt udvalgte sektionsnumre, der skal indgå i stikprøven.  

b. Nogle haller har alene ikke nok bure med mink i til at begrunde en sektion i stikprøven, 
men da der summeres op over flere haller, udtages der en sektion, når der er nok bure 
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med mink i. Andre haller kan have nok bure med mink i til at der udtages flere sektioner i 
stikprøven.  

3. Fortsæt med at indtaste antallet af bure med mink i for hver hal, indtil alle haller er tastet ind og 
den korrekte fordeling af sektioner i stikprøven foreligger. Hvis det totale antal bure med dyr i 
på farmen kendes og indtastes fra starten, udpeges sektionerne til stikprøven for hver hal 
korrekt fra starten, så disse kan observeres med det samme. Hvis antallet af bure med dyr i ikke 
er indtastet fra starten, er udpegningen af stikprøven først korrekt, og observationerne kan først 
påbegyndes, når alle haller er lagt ind i regnearket.  

4. Regnearket udvælger tilfældigt hvilke sektioner (ud af de sektioner, hvor der sidder dyr) i hver 
hal der skal observeres som en del af stikprøven. Hvis antallet af bure pr sektion ikke er 6 bør 
dette rettes i regnearket, så der ikke foreslås sektioner der ikke findes i hallen. Regnearket 
udvælger tilfældigt op til 3 tilfældige sektionsnumre pr hal. Hvis der skal tages flere end tre 
sektioner i en hal, kan man få udvalgt nye tilfældige numre ved at taste det samme antal bure 
ind for den samme hal og taste ’Enter’. Hvis der er behov for det, kan regnearket udvides og 
tilpasses.  

5. Til slut findes de udvalgte sektioner i hver hal og protokollens indikatorer observeres for 
minkene i disse. Hvis der er behov for at kunne udpege hvilke sektioner der er observeret kan 
numrene på sektionerne skrives på kortet over farmen eller under bemærkninger i regnearket. 
Bemærk dog at sektioner ikke er nummererede på farmene, og at nummeret derfor kun angiver 
nummeret i rækkefølgen af sektioner med dyr i, i den pågældende hal. Man må selv regne eller 
tælle sig frem til de sektioner der er udpeget til stikprøven.  

6. Det gør ikke den store forskel for anvendelsen af regnearket om farmen har sektioner med 5 
eller 7 bure, og selv om antallet af bure per sektion tilpasses for hver hal som beskrevet i punkt 
4 kan man fastholde at kigge på 6 bure med dyr i for hver udpeget sektion.  

 

 



Appendix B 
Vejledningsprotokol til tilfældig repræsentativ stikprøveudpegning af dyr til kontrol af 
dyrevelfærd og dataindsamling på besætningsniveau med regnearket  
”Stikprøvetagning malkekøer 2016”  
 
 
Planlægning 
I forbindelse med velfærdskontrollen ønsker man ved en stikprøve at sikre at prævalensen af svære 
hasetrykninger er under 15 %. Dette betyder at man skal udtage en stikprøve, der planlægningsmæssigt har et 
konfidensinterval, der ikke indeholder 15 % men er under.  
I tabel 11 kan man finde at medianen for forekomst for svære hasetrykninger er 11%. Den besætning vi skal 
undersøge er på 400 køer. Stikprøvestørrelsen kan findes i tabel 5, ved at vi arbejder med en planlagt 
prævalens på 10 % og en bredde af konfidensintervallet på +/- 5%. Herved finder vi, at stikprøven skal være på 
103 køer.  
Alternativt kan stikprøven beregnes ved formlen side 13: 

2 2

2 2 2 2

(1 ) 400 1.96 0.10 (1 0.10)
103

( ( 1) (1 ) 0.05 (400 1) 1.96 0.10 (1 0.10)

Nz p p
n

E N z p p

    
  

        
 

  
 
Besætningsliste 
For at foretage en tilfældig udpegning af køerne er det nødvendigt med en besætningsliste. Denne kan findes 
på hjemmesiden for chr-registeret. Følg proceduren nedenfor. 
 

1. Gå ind på chr.fvst.dk og ’besætninger’ (figur 1).  
2. Find besætningen enten via navn, adresse eller chr-nummer og herefter klik på ’vis besætningsliste’ 

(figur 2) 
3. Vælg ’Udskriv besætningsliste som Excel dokument’ (figur 3) 
4. Åbn besætningslisten i Excel 

 
Find de tilfældige køer 
I Excel arket er dyr-status (Tyr, Ko, Kvie) tydeligt angivet. 

1. Marker CKR-numre på alle køer og kopier disse med ’CTRL+C’ (figur 4) 
2. Åbn nyt regneark og kopier (CTRL+V) listen af køer ind i kolonne 1 
3. I kolonne 2 tildeles hver ko et tilfældigt nummer –Skriv =RANDBETWEEN(1;10000) in celle 1B og træk 

funktion ned over kolonnen. Nu har hver ko et tilfældigt nummer imellem 1 og 10000.(figur 5) 
4. Sorter efter dette tilfældige tal –herved vil der komme en ’advarsel’ i en pop-up boks, hvor man skal 

vælge ’Expand the selection’. Herved følger de andre kolonner med i sorteringen. Klik på ’sort’.(figur 5) 
5. Herved kommer køerne til at stå i tilfældig rækkefølge og man kan derfor tage de første 103 som vi 

skal bruge til stikprøven. NB: De tilfældige tal, ser ikke ud til at være i rækkefølge. Dette skyldes at de 
genberegnes umiddelbart efter sorteringen, men vi kan godt se at CKR-nr har ændret rækkefølge. 
(figur 6)  
 

Når man så har CKR-nr på de køer, som indgår i stikprøven, så må man jo godt organisere dem anderledes. Det 
er stadig en tilfældig stikprøve også selv at køerne ikke bliver taget i den rækkefølge de er angivet her.  
 
Efterbehandling 
Efter at man har undersøgt de køer, der er i stikprøven skal der foretages en evaluering af resultatet. Udfaldet 

kan være på 2 måder:  

Den fundne prævalens er mindre end den planlagte prævalens. Man har eksempelvis funder 9 køer med 

svære hasetrykninger af de 103, hvorved prævalensen bliver 8.7%. Herved kan man med sikkerhed, sige at 

besætningens sande prævalens ikke vil være over 15%, selvom man undersøgt alle køerne. Man kan også 

beregne den præcise grænse for konfidensintervallet som angivet på side 14. 



Den fundne prævalens er større end den planlagte prævalens. Man har for eksempel fundet 13 køer med 

svære hase trykninger af de 103 undersøgte køer, så bliver prævalensen 12.6%. Konklusionen her er at man 

ikke kan afvise at besætningens sande prævalens (ved at undersøge alle køerne) ville være over 15%.  



 
 

 
Figur 1: Find besætninger på chr.fvst.dk 

 

 
Figur 2: Find besætning og vis besætningsliste 

 

Figur 3: Udskriv besætningsliste 



 

Figur 4: Besætningslisten i Excel 

 

Figur 5: Hver ko tildelt et tilfældigt nummer 

 

Figur 6: Køer i tilfældig rækkefølge 

 



Appendix C 
Vejledningsprotokol til tilfældig repræsentativ stikprøveudpegning af dyr til kontrol af 
dyrevelfærd og dataindsamling på besætningsniveau med regnearket  
Eksempel fra en sobesætning  
 
 
Planlægning 
I forbindelse med velfærdskontrollen ønsker man ved en stikprøve at bestemme prævalensen af halthed hos 
drægtige søer.  Besætningen har 400 søer. I besætningen bliver søerne lukket ud i drægtighedsstalden 
umiddelbart efter løbning og det forventes derfor at ca. 70 % af søerne i besætningen befinder sig i 
drægtighedsstalden. Vi forventer derfor at besætningen har ca. 280 drægtige søer. Vi skal nu beslutte os for 
hvor mange søer vi skal halthedsvurdere i besætningen. Vi kender ikke noget til besætningens forventede 
halthedsforekomst så vi tager udgangspunkt i den prævalens AU fandt i en større undersøgelse i 2011. Her 
blev fundet en gennemsnitlig halhedsprævalens på 24 % (se tabel 7). Vi skal nu beslutte os for hvilken 
sikkerhed vi ønsker i vores halthedsbestemmelse. 
 
Vi skal bruge tabellerne i afsnit 2.11 (tabel 2-6). Tabellerne angiver den stikprøve der skal udtages ved et 95 % 
konfidensinterval med forskellig bredde. Bredderne er 0,02, 0,04, 0,1 og 0,2 i tabellerne 2-6. Vi vælger en 
bredde på 0,1 (tabel 5). Der betyder at vi bestemmer vores halthedsforekomst indenfor et interval på +/- 5 % .  
Her finder vi en kolonne med en forventet prævalens på 0,25, hvilket vi beslutter os for at bruge. Der er 
angivet en anbefalet stikprøve på 118 søer ved en besætning med 200 drægtige søer og 168 søer ved en 
besætning med 400 drægtige søer. Det aktuelle antal drægtige søer i besætningen skønner vi som nævnt at 
være 280 drægtige søer. Vi beslutter os så for et tal mellem 118 og 168. Middel tallet er 143. men vi vælger et 
tal som ligger lidt tættere på 118 end 168 da 280 ligger tættere på 200 end på 400. Vi vælger at planlægge at 
udtage 140 søer som er hver anden so.   
 
Vi kan også beregne stikprøven ud fra formlen på side 13: 
 

 
2

2 2

(1 )

( ( 1) (1 )
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Hvor N er populationsstørrelsen (280), z er værdien med den ønskede sikkerhed fra en standard 

normalfordeling N(0,1) normalt angivet ved konstanten 1.96. p er den forventede prævalens (0,24) og E 

er den sikkerhed, der ønskes opnået, eller ½-delen af bredden på det konfidensinterval man ønsker 

(0,05). Hvis vi sætter de tal ind i formlen får 140,3. Vi har således ramt fint med de 140 fra tabel 5.  

 
Udtagning af søer der skal halthedsvurderes.  
 
Når vi er i besætningen skal vi danne os et overblik over hvordan de drægtige søer er opstaldet. En mulighed 
kunne være at søerne går i fire store grupper med elektronisk sofodring (ESF), varierende fra 60 til 80 søer per 
gruppe. Ofte vil søerne i grupperne ikke være tilfældigt fordelt på de fire grupper. Vi er derfor nød til at tage 
hver anden so i alle fire grupper.  
  
Det er ud fra ESF systemet muligt at få en liste over de søer (identificeret med et øremærke nummer i hver 
gruppe). Vi kan udtage hver anden so på listen og gå igennem hver af de fire grupper af søer og finde så 
mange øremærker som er mærket af på listerne som muligt. Vi mærker soen når vi har halthedsvurderet 
hende så vier sikker på at vi ikke får den samme so flere gange. Det kan være ganske tidskrævende at finde 
alle søerne på solisterne, men det er vigtigt at finde så mange som muligt fordi de søer der ikke kan findes ikke 
nødvendigvis er tilfældige søer. 
 
Hvis vi ikke har numrene på søerne så må vi ind i hver gruppe og tage hver anden so. Før vi starter 
halthedsvurderingen tælles antal søer i gruppen så vi ved hvor mange vi skal vurdere i den pågældende 



gruppe. Vi starter i et hjørne og bevæger os fremad fra den ene side af stien til den anden indtil vi er igennem 
stien. Hver gang vi har halthedsvurderet en so mærker vi hende med en farve. Det er vigtigt at gå igennem 
hele stien. Hver anden so der ligger ned skal også medtages. Når vi har halthedsvurderet halvdelen af alle søer 
i hver af de fire gruppen så er vi færdige  
 
Når  halthedsvurderingen er tilendebragt beregnes halthedsprævalensen som antal halte søer  X 100 / antal 
vurderede søer. 
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