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1 Introduktion og formål 

Håndtering af dyr i forbindelse med managementprocedurer er en central del af al husdyrproduk-
tion. Hvis forskningsbaseret viden om betydningen af håndtering og relationen mellem produktions-
dyr og mennesker skal kunne anvendes i praksis, er det afgørende at den samles og bliver oversku-
eliggjort og tilgængelig. 

Formålet med dette projekt er at samle og sammenfatte viden om betydning af dyr-menneske re-
lationer for dyrevelfærden i husdyrbesætninger (fjerkræ, mink, kvæg og svin), og identificere pro-
blemstillinger hvor håndtering af dyr og kontakten mellem menneske og produktionsdyr påvirker 
velfærden negativt. Derudover vil vi sammenligne dansk praksis med relation til håndtering af dyr 
og dyr-menneske-forholdet (DMF) under produktionsforhold, med sammenlignelige lande, hen-
holdsvis Sverige og Spanien, og som udgangspunkt også Holland med afsæt i studier, der anvender 
”Welfare Quality” protokoller. Vi vil forsøge at sammenligne dansk lovgivning på området med gæl-
dende EU-direktiver og lovgivningen i de nævnte sammenlignelige lande. Udover at blive brugt til 
at give et overblik over den eksisterende viden og at identificere områder med manglende viden, 
vil resultaterne fra dette projekt blive formidlet som fact-sheets målrettet personer, der arbejder pro-
fessionelt med dyr (besætningsejere, landbrugskonsulenter, dyrlæger osv.). Projektet vil således 
både synliggøre Danmarks position på området, og udbrede evidensbaseret forskning og gøre den 
direkte anvendelig, samt synliggøre hvor der mangler forskning. 

Selv inden for samme art af produktionsdyr er der betragtelig forskel på produktionsformer med hen-
syn til hyppighed, varighed, og typen af kontakt til mennesker. Denne rapport er derfor afgrænset til 
at omhandle de følgende fire arter af produktionsdyr, hvor der for kreaturer og høns er angivet be-
grænsninger i forhold til produktionssystem:  

• Kreaturer: Der inddrages primært studier af kvæg af malkeracer, mens studier på kødkvæg-
racer kun er nævnt, hvor de bidrager med mere generel information. 

• Svin: Ingen afgrænsning 
• Mink: Ingen afgrænsning 

Høns: Der inddrages primært studier af æglæggende høner og slagtekyllinger (og eksempelvis ikke 
forældrefugle til slagtekyllinger) 

Resultatet af projektet præsenteres i 2 overordnede dele.  

Den første del er en gennemgang af eksisterende forskningsresultater vedrørende de mest bety-
dende faktorer for DMF, og hvordan håndtering påvirker dyrs frygtsomhed – og dermed deres vel-
færd, samt eventuelle sammenhænge til produktionsresultater. Her gives indledningsvist en kort 
gennemgang af arteners biologi og adfærd, og de hyppigst anvendte produktions- og staldsyste-
mer, samt managementprocedurer. For hver art præsenteres et fact-sheet, der viser, hvordan eksi-
sterende viden kan anvendes i praksis og gavne dyrevelfærden under produktionsforhold. Alle fact-
sheets kan ses i appendix. 

Dernæst følger et afsnit, hvor dansk lovgivning og praksis, med udgangspunkt i resultater fra Welfare 
Quality ®-studier, i forhold til håndtering af produktionsdyr, holdes op i mod lovgivningen i EU og 
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loven i de nævnte sammenlignelige lande. Den juridiske del viste sig at være mere omfattende end 
først antaget, og desuden at kræve en viden om juridiske forhold, som ikke er tilstede i Institut for 
Husdyrvidenskab. Derfor valgte vi at spørge Cand. Jur. Sacha Lucassen om hjælp til denne del1. Hun 
fik tilsendt en mail med helt specifikke spørgsmål og med en liste over de steder i dansk lovgivning, 
som skulle sammenholdes med EU-lovgivningen og den nationale lovgivning i Sverige og Spanien, 
og som udgangspunkt også Holland. Da det lovgivningsmæssige ydermere ikke falder ind under 
DCA’s fagområde, har det derfor ikke været muligt at få denne del fagfællebedømt, hvorfor der 
tages forbehold for denne del af bevarelsen. 

 

2 Del 1: Gennemgang af eksisterende forskning vedrørende dyr-
menneske-forholdet (DMF) og dets betydning for dyrevelfærden og 
produktionsresultater 

2.1 Introduktion 

Produktionsdyr håndteres i større eller mindre grad afhængig af produktionssystem og er derfor i 
varierende omfang i kontakt med mennesker. Dyrs forhold til individuelle personer og mennesker 
generelt afhænger af deres erfaringer med mennesker. Hvis dyrets erfaringer med bestemte perso-
ner er positive og behagelige, og det eksempelvis oplever at blive fodret og kontakten er præget af 
forudsigelighed, vil det associere personerne med noget positivt og frygtsomhed over for personen 
reduceres. Dyret kan endda efterhånden begynde selv at opsøge personen. Den modsatte situation, 
hvor dyret håndteres på en negativ måde, der måske involverer smertefulde procedurer, fiksering 
og uforudsigelighed, vil få dyret til at associere personen med noget negativt, og frygtsomheden 
over for personen øges. Dyrets mulighed for at forudsige om en given person håndterer det på en 
for dyret positiv eller negativ måde, har stor betydning, da uforudsigeligheden i sig selv er proble-
matisk for dyret (Rushen et al., 1999b; Waiblinger et al., 2006). Der er dog ikke nødvendigvis en sam-
menhæng mellem generel frygtsomhed og frygtsomhed over for personer, så selvom et (frygtsomt) 
dyr har en positiv relation til en person, reduceres dets generelle frygtsomhed ikke nødvendigvis. 

Som det fremgår af denne rapport, er mange produktionsdyr i stand til at skelne mellem forskellige 
individuelle personer, og tilpasse deres adfærd efter om de har positive eller negative erfaringer. 
Desuden vil mange dyr generalisere, således at deres positive og negative erfaringer med bestemte 
personer afspejles i deres reaktion på ukendte personer. Den måde vi som mennesker interagerer 
med dyrene på, har således konsekvenser for, hvordan de efterfølgende responderer på kontakt 
med os, og også hvordan de reagerer på mennesker generelt. 

Produktionsdyr håndteres på mange forskellige måder, og med forskellig hyppighed. En del af den 
daglige kontakt mellem dyrene og staldpersonalet reducerer dyrenes frygtsomhed over for menne-
sker, fordi kontakten involverer fodring og positive interaktioner, og fordi dyrene vænner sig til kon-
takten. Dog vil næsten alle produktionsdyr også blive udsat for procedurer, hvor de fastholdes og 

                                                      
1 Sacha Lucassen arbejder som selvstændig juridisk konsulent med speciale i lovgivning vedrørende dyr, i hendes firma; 
Sacha Lucassen Animal Law Consultancy. Hun er desuden medstifter og formand for NGO organisationen; Center For 
Dyrs Forsvar (CFDF). 
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udsættes for smerte (f.eks. halekupering, afhorning, dyrlægebehandling), og det er summen af disse 
erfaringer, der er afgørende for det enkelte dyrs frygtsomhed over for mennesker.  

Dyrs frygtsomhed generelt og deres frygtsomhed over for mennesker, påvirkes af en række andre 
faktorer end erfaringer med mennesker. Det er faktorer som dyrets domesticeringsgrad, genetiske 
forskelle (racer/linjer), dyrets aktuelle omgivelser og opvækstforhold, herunder berigelse og 
kompleksitet i dyrets miljø. Denne rapportfokuserer på indflydelsen af DMF og håndtering af dyrs 
frygtsomhed over for mennesker -  og dermed deres velfærd - samt om der er sammenhænge med 
dyrenes produktionsresultater. 
 

2.1.1 Hvordan måles frygtsomhed hos dyr – kort introduktion til de mest anvendte frygtmål 

Frygtmålene der anvendes i de undersøgelser, der gennemgås i rapporten, tager udgangspunkt i 
en række overordnede typer, som der refereres til i afsnittene for hver dyreart. Målene anvendes i 
forskellige udgaver og med variationer, der typisk afhænger af art, aldersgruppe, kontekst og pro-
duktionssystem.  

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de mest brugte testmetoder til måling af frygt med udgangs-
punkt i Waiblinger et al. (2006), de Passille og Rushen (2005), og Forkman et al., (2007). 

Afstandsmål:  

Approach tests: Hvor villig er dyret/dyrene til at nærme sig en kendt/ukendt person (Approach) 

Avoidance tests: Hvor tæt kan man komme på før dyret/dyrene flygter eller flytter sig. 

Disse typer tests kan både udføres på enkeltdyr eller dyr i en gruppe. Ved sidstnævnte testtype an-
gives typisk, hvor mange dyr der nærmer sig (approach), eller hvor tæt på man kan komme før det 
første dyr i gruppen flytter sig (avoidance).  

Håndteringstests:  

Dyrets respons registreres i forbindelse med specifikke procedurer, som eksempelvis malkning, fod-
ring, vejning, osv. Det konkrete mål kan være varighed, hyppighed, intensitet af adfærdselementer, 
der indikerer frygt, eller evt. aggression, eller hvor lang tid det tager at udføre proceduren.   

Tests der anvender subjektiv vurdering:  

I tests, der baseres på subjektiv vurdering, vurderes dyrets adfærd i en testsituation eller ved håndte-
ring ud fra kategorier, der beskriver forskellige adfærdsreaktioner, eller med angivelse af dyrets over-
ordnede personlighed eller temperament. 

Hovedparten af de studier der refereres til i rapporten, anvender frygttest eksperimentelt eller i ob-
servationsstudier med udgangspunkt i et forsøgsdesign, standardiserede procedurer og med ind-
dragelse af trænede projektmedarbejdere. I nogle tilfælde inddrages studier, der undersøger for-
skelle på individer fra forskellige besætninger/besætningstyper eller sammenligner besætnin-
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gerne som enheder. Ofte anvendes mere forenklede testtyper i undersøgelser, hvor man sammen-
ligner besætninger frem for enkeltindivider, og testene kan i sådanne studier også blive udført af 
flere forskellige personer/utrænede personer og/eller i forskellige omgivelser. I denne rapport refe-
reres der fortrinsvis til resultater fra tests udført af forsøgspersonale på enkeltdyr. 
 
2.1.2 Gennemgang af den eksisterende viden om de valgte dyrearter – afsnittenes opbyg-
ning 

For hver dyreart beskrives indledningsvist artens overordnede biologi og adfærd, de hyppigst an-
vendte produktions- og staldsystemer, og hvordan dyrene normalt håndteres og de management-
procedurer, dyrene typisk udsættes for. 

Herefter gennemgås betydende faktorer for DMF og frygtsomhed over for mennesker for den givne 
art. Dette er underopdelt i afsnit om genetik og miljøberigelse; tidlig håndtering; senere håndtering; 
aversive procedurer; og betydning af dyr-menneskeforholdet for produktionsresultater. For hver art 
præsenteres et fact-sheet (se appendix for de enkelte arter), der viser hvordan den eksisterende 
viden kan anvendes i praksis og gavne dyrevelfærden under produktionsforhold. 

 
2.2 Svin 
2.2.1 Biologi og adfærd 

Domesticerede svin er den samme art som vildsvin (Sus scrofa), og adskiller sig fra de fleste klovdyr 
ved at være altædende og føde unger i kuld. Svin er sociale dyr og lever naturligt i grupper bestå-
ende af nogle få beslægtede søer med afkom. Orner lever mere solitært og voksne orner er kun 
sociale i forbindelse med parring. Svin bruger det meste af dagen på fødesøgning, dog med en 
hvileperiode midt på dagen, og er inaktive om natten. I forbindelse med faring forlader søerne 
gruppen enkeltvis og isolerer sig i op til ca. 10 dage, hvorefter de vender tilbage med deres patte-
grise. Aggression kan forekomme i forbindelse med ressourcekampe og under sammenblanding, 
som ofte anvendes under produktionsforhold, men sjældent forekommer under naturlige forhold 
(D’Eath and Turner, 2009). 
 
2.2.2 Produktions- og staldsystemer 

De fleste svin i Danmark produceres indendørs i konventionelle produktionssystemer, hvor der er sær-
skilte staldafsnit for farende/diegivende søer, fravænnede grise (indtil ca. 30 kg), slagtesvin, dræg-
tige søer, samt en løbe- og kontrolafdeling. De farende og diegivende søer er oftest enkeltopstal-
dede og fikserede, mens dyrene som udgangspunkt går gruppevis i løsdrift i de øvrige afsnit. Orner 
opstaldes dog enkeltvis. Fodring foregår typisk mekanisk, og beskæftigelsesmateriale, typisk i form 
af halm, tildeles enten manuelt eller automatisk. Der foretages typisk ikke udmugning, da de fleste 
svin har spaltegulv i en del af stien, hvor igennem urin og afføring transporteres direkte til en gylle-
beholder. 
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2.2.3 Håndtering og managementprocedurer 

Pattegrise håndteres hyppigt i de første levedøgn, både når der kuldudjævnes, dvs. grise flyttes fra 
en so til en anden, og i forbindelse med aversive procedurer, som injektioner, kastration og haleku-
pering. Herudover har svin kontakt til mennesker, når de flyttes, både indenfor og mellem staldafsnit, 
som når de fravænnede grise flyttes i klimastier og videre til slagtesvinestier. Svin, der indgår i repro-
duktion, håndteres og flyttes hyppigt, som eksempelvis søer, der flyttes i hver reproduktionscyklus 
mellem drægtighedsstald, farestald og løbeafdeling. Det er kun søer i faresstalden og søer i løbeaf-
delingen, der må fikseres, så de fleste svin kan i et vist omfang bevæge sig frit og sammen med 
andre svin. 

Det daglige tilsyn indebærer som udgangspunkt ikke fysisk kontakt med mennesker, da de fleste 
produktionssystemer er indrettede, så personalet kan se alle dyr fra staldgangen.  

Både slagtesvin og udsætterdyr transporteres til slagtning på lastbiler, hvilket indebærer på- og af-
læsning, og at de drives frem til ”bedøveren” på slagteriet. Nogle slagterier anvender dog mekanisk 
fremdrivning. 

En mindre del af svineproduktionen foregår udendørs, enten i økologisk eller frilandsproduktion. Her 
farer søerne udenfor i farehytter, mens de øvrige svin opstaldes i systemer med delvis adgang til et 
udendørs område. I økologisk svineproduktion halekuperes pattegrisene ikke.  
 
2.2.4 Faktorer af betydning for DMF og svins frygtsomhed over for mennesker 

 
2.2.4.1 Genetik og miljøberigelse 

Forsøg på at udregne heritabiliteten for frygt for mennesker har opnået forskellige resultater, og der 
findes både meget lave værdier ((D'Eath et al., 2009; Hellbrugge et al., 2009) og mere moderate 
værdier (Hemsworth et al., 1990), men disse kan ikke direkte sammenlignes på grund forskellige 
testmetoder og -situationer. Der er ikke foretaget mange selektionsforsøg med svin med henblik på 
at reducere frygtsomhed, men det kunne være en mulighed (Kohn et al., 2009). 
 
Det er vist i mange studier, at miljøberigelse i form af halm, tørv, træspåner og forskellige objekter, 
nedsætter svins frygtsomhed i forskellige situationer (Beattie et al., 2000; Reimert et al., 2014; Backus 
et al., 2017; Ralph et al., 2018). 
 
2.2.4.2 Tidlig håndtering 

Flere undersøgelser har vist, at grise, der håndteres positivt af mennesker i laktationsperioden (de 
Oliveira et al., 2015; Buttner et al., 2018) eller fra de er 4 uger gamle (Tanida et al., 1994, 1995; Tallet 
et al., 2014), er mindre frygtsomme over for mennesker, end grise der ikke har været håndterede. 
Tanida et al. (1994) fandt, at frygtsomheden over for mennesker hos håndterede grise faldt gradvist 
med alderen, og at de i stigende grad kontaktede testpersonen og indgik i flere forskellige interak-
tioner. Desuden skelnede positivt håndterede grise mellem forskellige personer, da de i en præfe-
rencetest foretrak personen, der havde håndteret dem fra 4 ugers-alderen og tre uger frem, mens 
ikke-håndterede grise ikke havde nogen præference (Tanida et al., 1995).  
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Samlet set viser de eksisterende undersøgelser, at tidlig eller relativt tidlig positiv håndtering påvirker 
svins adfærdsmæssige frygtrespons over for mennesker, og at de kan skelne mellem ukendte per-
soner og personer, der har håndteret dem. 
 
2.2.4.3 Senere håndtering 

Flere studier viser, at positiv kontakt til mennesker enten i forbindelse med fodring (Hemsworth et al., 
1996b), eller i form af positiv håndtering nedsætter svins frygtsomhed over for mennesker 
(Hemsworth and Barnett, 1991; Pedersen et al., 2003; Andersen et al., 2006), dog ikke alle undersø-
gelser (Day et al., 2002; Carreras et al., 2017). 
 
Udover at være et velfærdsproblem i sig selv, så kan frygtsomhed hos søer påvirke deres produkti-
onsresultater og pattegrisenes overlevelse (Hemsworth et al., 1999; Pedersen et al., 2003; Andersen 
et al., 2006). Hemsworth et al. (1999) undersøgte sammenhængen mellem søers reaktion på berø-
ring fra en ukendt person, som mål for deres frygtsomhed over for mennesker, og en række produk-
tionsmål. De fandt, at der var en større procentdel af dødfødte grise i fareafsnit, hvor søerne i højere 
grad trak sig væk fra den ukendte person. Et højt frygtniveau er også blevet associeret med længe-
revarende faringer og mere uro før faring (Andersen et al., 2006). Desuden har en dansk undersø-
gelse vist, at frygtsomme søer ”stod” i kortere tid for ornen i forbindelse med parring, når en person, 
der havde håndteret dem negativt stod ved siden af, mens positiv håndtering reducerede søernes 
frygtniveau, også i forbindelse med parring. Ikke-frygtsomme søer, der blev udsat for den negative 
behandling, udviste ikke den samme respons ved parring (Pedersen et al., 2003). 
 
En række eksperimentelle undersøgelser har sammenlignet reaktioner hos svin, der blev behandlet 
positiv og/eller negativt - primært for at undersøge, om de kunne skelne mellem personer, der hånd-
terede dem forskelligt og om deres reaktion ændrede sig over tid (Sommavilla et al., 2011; Brajon et 
al., 2015; Sommavilla et al., 2016).  
 
Brajon et al. (2015) bekræftede, at svins reaktion over for mennesker kan ændres over tid, som også 
Tanida et al. (1994) fandt. De påbegyndte et håndteringsforsøg 4 dage efter fravænning (fravæn-
ning dag 21 postpartum, dvs. håndtering fra dag 25 postpartum). De afprøvede i alt 8 eksperimen-
telle håndteringsbehandlinger (ikke managementprocedurer), der varierede med hensyn til, hvor 
positive og negative grisene forventedes at opfatte dem, og hvor meget personen interagerede med 
grisene. Grisene modtog én af disse håndteringsbehandlinger udført af den samme person 18 
gange (i 5 min/dag i 4 dage), og blev testet ugentligt de følgende 5 uger. Forsøgsbehandlingerne 
havde en vedvarende effekt på grisenes respons over for personen, der havde håndteret dem. De 
positivt behandlede grise var mindst frygtsomme, og deres adfærd var relativ konstant. De negativt 
behandlede dyr blev dog mindre frygtsomme over tid – men var dog hele tiden mere frygtsomme 
end de positivt behandlede (Brajon et al., 2015). 
 
Hvorvidt svin skelner mellem personer der behandler dem forskelligt er belyst i en række undersø-
gelser - både hos forholdsvis unge ikke kønsmodne individer og sub-adulte svin.   
 
Sommavilla et al. (2011) sammenlignede grise, der to gange dagligt fra dag 10-27 postpartum, blev 
håndteret enten negativt eller neutralt af den samme person, og fandt at dem, der havde fået den 
negative behandling, skelnede mellem personen der havde håndteret dem negativt og en ukendt 
person, når de blev testet ved fravænning, mens de neutralt håndterede grise ikke skelnede. I et 
senere forsøg blev alle grisene håndteret negativt fra fødslen og indtil dag 70 postpartum, hvorefter 
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en anden person håndterede dem neutralt indtil dag 90 postpartum. På dag 35 postpartum, skel-
nede grisene mellem den person, der havde håndteret dem negativt og en ukendt person. På dag 
91 postpartum blev de testet igen - efter 21 dage uden negativ håndtering – og her kunne de stadig 
skelne den negativt-håndterende person fra en ukendt (Sommavilla et al., 2016).   
 
Nogle ældre undersøgelser har haft særlig fokus på, om unge svin, der enten håndteres positivt eller 
negativt, udelukkende forbinder håndteringen med de specifikke personer, der udfører håndterin-
gen, eller om ubehagelige oplevelser med én person får dem til at generalisere og også være frygt-
somme over for andre mennesker (Hemsworth et al., 1994c; Hemsworth et al., 1996b). Hemsworth 
et al. (1994c) fandt, at svin, der håndteres negativt, generaliserede og efterfølgende reagerede frygt-
somt over for en ukendt person. Desuden fandt de, at svin der blev håndteret henholdsvis positivt 
eller negativt af to personer, efterfølgende reagerede ens på disse 2 i en test (approach). Til forskel 
fra Sommavilla et al. (2016) skelnede de derfor tilsyneladende ikke mellem personer, der havde 
håndteret dem positivt eller negativt, men ”overførte” de dårlig erfaringer med én person til ukendte 
personer, og endda til personer der havde behandlet dem positivt.  I et senere studie sammenlignes 
en positiv håndteringssituation (fodring) og negativ situation (brunstdetektion), hvor de to kontrolbe-
handlingerne er situationer, hvor dyrene modtager enten samme grad af human kontakt eller mini-
mal grad af human kontakt. Her finder Hemsworth et al. (1996b), at den negative situation ikke as-
socieres med en bestemt person, mens den positive situation associeres med personen. 
  
Det tyder således på, at unge svin der håndteres, selv om de håndteres negativt, relativt set bliver 
mindre frygtsomme, men stadig er mere frygtsomme end individer der håndteres positivt. Forsøg 
med unge svin viser, at de kan skelne mellem personer, der har håndteret dem negativt, og ukendte 
personer, mens studier af sub-adulte svin, der har oplevet at blive negativt håndteret af en bestemt 
person, viser, at dyrene generaliserer og også reagerer frygtsomt over for ukendte personer. Hvorvidt 
disse forskellige reaktionsmønstre beror på en alderseffekt, eller forskelle i forsøgsbetingelserne, de 
valgte håndteringssituationer, eller de anvendte testmetoder er det ikke muligt at svare på. 
 
2.2.4.4 Aversive procedurer 

De hyppigste og mest undersøgte aversive procedurer hos svin er halekupering og kastration. En 
række studier viser, at grise reagerer med blandt andet forhøjet ACTH- og kortisolniveau, og højfre-
kvente skrig på kastration (Taylor et al., 2001; Prunier et al., 2005; Leidig et al., 2009; Sutherland et al., 
2012). Den umiddelbare respons på halekupering er mindre voldsom, sammenlignet med kastration 
(Prunier et al., 2005), og afhænger også af, hvilken metode der anvendes (Sutherland et al., 2008). 
Pattegrise, der kuperes uden lokalbedøvelse, skriger mere og med højere intensitet, end grise der 
lokalbedøves (Herskin et al., 2016) eller håndteres uden at blive halekuperet (Tallet et al., 2019). 
Grise der kuperes med kniv har højere kortisolkoncentration end grise, der håndteres uden at blive 
kuperet, eller hvis der i stedet bruges en gasdreven kuperingstang (Sutherland et al., 2008). Studier 
viser også, at grisenes adfærd er påvirket i timerne efter kupering (Sutherland et al., 2008; Herskin et 
al., 2016), men kun et par undersøgelser har målt om DMF påvirker responsen eller forværres efter-
følgende (Muns et al., 2015; Tallet et al., 2019). 
 
Muns et al. (2015) undersøgte, hvorvidt positiv håndtering udelukkende på dag 1 postpartum kunne 
nedsætte grises reaktion på at blive halekuperet, øremærket og injiceret på dag 2 postpartum. De 
håndterede pattegrisene i forbindelse med 6 diegivninger, mens kontrolgruppen ikke blev håndte-
ret, og fandt at de håndterede grise udviste mindre flugtadfærd umiddelbart efter den aversive 
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håndtering, men fandt ingen behandlingseffekt på adfærden i en frygttest (approach og avoi-
dance) ved fravænning. Tallet et al. (2019) fandt, at halekupering med en gasdreven tang i mod-
sætning til håndtering uden halekupering, resulterede i længere latenstid til human kontakt i en 
frygttest (human approach), men ikke påvirkede, hvor længe de befandt sig i nærheden af perso-
nen. Et andet studie fra samme forskergruppe fandt, at intakte ornegrise, sammenlignet med kastre-
rede hanner, var mere tiltrukket af en ukendt person i en testsituation (alder: 81 dage), og at det ikke 
kan udelukkes at denne forskel skyldes, at de ikke havde oplevet at blive kastreret (Tallet et al., 2013).  
 
Smågrise reagerer ofte med vokalisering og undvigeadfærd, når de løftes, og et mindre studie af 32 
poltegrise (gns. 6,8 kg) fandt, at grise der løftes med støtte under brystkassen reagerede mindre aver-
sivt, målt som mængden af skrig, rysten og ”stivne-reaktioner”, sammenlignet med grise, der blev 
løftet i det ene bagben. Efterfølgende var der dog ikke behandlingsforskel med hensyn til grisenes 
frygtreaktion over for en ukendt person (approach test) (Minch et al., 2008). 
 
Eksisterende studier tyder således på, at aversive procedurer som halekupering og kastration kan 
påvirke DMF efterfølgende, og at forudgående erfaringer med mennesker påvirker grisenes akutte 
reaktion. Der er dog brug for mere viden på området, hvis der skal kunne gives klare anbefalinger 
på området. 
 
2.2.4.5 Produktionsresultater 

Nogle af de studier, der har undersøgt sammenhængen mellem DMF og frygtsomhed har også un-
dersøgt, om der var en effekt på produktionsresultaterne. I to undersøgelser blev pattegrise håndteret 
– den ene anvendte positiv eller neutral håndtering kun på dag 1 postpartum og den anden aversiv 
eller neutral håndtering fra dag 10 til 27 postpartum - og fandt henholdsvis ingen effekter på tilvækst 
og dødelighed i diegivningsperioden (Muns et al., 2015) og foder- og vandindtag i forsøgsperioden 
(Sommavilla et al., 2011). Det gjorde til gengæld Hemsworth et al. (1991), der fandt mindre tilvækst 
hos grise, der blev håndteret negativt 5 gange/uge fra uge 7 til 17 postpartum, sammenlignet med 
positivt håndterede grise.   
 
Udover at være et velfærdsproblem i sig selv, så kan generel frygtsomhed hos søer også påvirke 
deres produktionsresultater og pattegrisenes overlevelse (Hemsworth et al., 1999; Pedersen et al., 
2003; Andersen et al., 2006).  
 
Se appendix: fact-sheet: svin. 
 
2.3 Kvæg 
2.3.1 Biologi og adfærd 

Kvæg (Bos Taurus) stammer sandsynligvis fra uroksen (Bos Primigenius) og domesticeringsprocessen 
startede for 8.000 – 10.000 år siden. I dag findes der talrige malkeracer og kødkvægracer. Kvæg er 
sociale dyr, og studier af semi-vildtlevende drøvtyggere viser, at de foretrækker at leve i mindre 
grupper bestående af tæt beslægtede hundyr og deres afkom. Unge handyr forlader typisk gruppen 
og lever alene eller i mindre grupper. Kvæg er dagaktive og bruger en stor del af dagen til fødesøg-
ning og ædeadfærd samt drøvtygning (Tucker, 2017). 
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2.3.2 Produktions- og staldsystemer 

Malkekvæg holdes typisk i løsdriftssystemer, hvor dyrene går i grupper med andre dyr med cirka 
samme alder og køn. Gruppestørrelsen varierer meget fra besætning til besætning. I store malke-
kvægbesætninger er det ikke ualmindeligt med grupper på mere end 50 dyr. Der udskiftes løbende 
dyr i gruppen, idet nye køer, som lige har kælvet sættes ind, og dyr afgår til slagtning eller flyttes til 
goldko-holdet, når de goldes2 op mod kælvning. Grupper med yngre dyr er som regel mindre, men 
der er stor variation mellem besætninger.  
De fleste malkekøer opstaldes i løsdriftsstalde, og en mindre andel i bindestalde, sidstnævnte er un-
der udfasning. I økologiske besætninger, og i en mindre andel af de konventionelle besætninger, 
kommer køerne på græs om sommeren. Køer malkes typisk 2 eller 3 gange dagligt i en særlig mal-
kestald, hvor køerne inden malkningen står tæt sammen på en opsamlingsplads og flyttes i hold til 
malkestalden. Alternativt malkes en del køer i systemer med automatisk malkning, hvor køerne selv 
skal opsøge en malkerobot.  
Kødkvæg er typisk opstaldet i løsdrift i vinterhalvåret, og er på døgngræs i sommerperioden, men i 
nogle tilfælde også udendørs hele året. Denne rapport vil primært omhandle kvæg af malkeracer, 
og studier på kødkvægracer er kun nævnt, hvor de bidrager med mere generel information. 
 

2.3.3 Håndtering og managementprocedurer 

Kalve håndteres umiddelbart efter fødslen, hvor de mærkes, og flyttes væk fra koen efter minimum 
12 timer (konventionel produktion) eller minimum 24 timer (økologisk produktion). De fleste kalve 
opstaldes enkeltvis, men med visuel og fysisk kontakt til andre kalve i mælkefodringsperioden, dog 
højst 8 uger.  Mælken tildeles af suttespand, mælkeautomat eller en skål.   
 
Typen og varigheden af den daglige kontakt til mennesker i forbindelse med fodring og tilsyn af-
hænger i høj grad af staldsystemet. I de fleste besætninger går personalet dagligt rundt blandt dy-
rene, når de tjekker for sundhed og brunst - evt. i forbindelse med rengøring af stalden. Selvom der 
ikke nødvendigvis er direkte fysisk kontakt mellem mennesker og dyr i disse situationer, vil dette 
medvirke til at dyrene habitueres til at være tæt på mennesker. 
 
Kreaturer flyttes og omgrupperes i en række forskellige situationer. Det kan være inden for besæt-
ningen, i forbindelse med parring/inseminering, og køer og kvier flyttes før kælvning til en kælvnings-
boks. I nogle tilfælde flyttes dyr med lastbil mellem forskellige enheder på besætningen – eksem-
pelvis, når der benyttes kviehotel/multisite3, eller når avlsdyr transporteres til andre besætninger. 
Slagtedyr transporteres typisk til slagteri på lastbil. Herudover vil personalet dagligt drive lakterende 
køer frem og tilbage til malkning, med mindre der anvendes malkerobot.  
 
Ud over procedurer i forbindelse med reproduktion, vil kreaturer også blive håndteret af personer 
ved f.eks. klovbeskæring og dyrlægebehandling af syge dyr eller ved kælvningsproblemer af enten 
besætningens eget personale eller personer udefra. 

                                                      
2 Afgoldning: Når man kunstigt stopper koens mælkeproduktion ved at ophøre med malkning og forskellige 
andre managementrutiner. 
 
3 Når forskellige staldafsnit er placeret på geografisk adskilte lokaliteter. 
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2.3.4 Faktorer af betydning for DMF og kvægs frygtsomhed over for mennesker 

 
2.3.4.1 Genetik og miljøberigelse 

De fleste undersøgelser af det genetiske grundlag for kreaturers temperament er lavet på kødkvæg, 
men for malkeracer har man fundet genetisk variation mellem forskellige racer med hensyn til mal-
ketemperament (med forbehold for at racer håndteres forskelligt) (Haskell et al., 2014) og tempera-
ment indgår i avlsarbejdet.  

Effekten af miljøberigelse på frygt hos kreaturer synes ikke at være særlig velundersøgt.  
 
2.3.4.2 Tidlig håndtering 

Positiv håndtering af unge kalve i de første dage og uger af deres liv resulterer i nedsat frygtsomhed 
over for personer, som har håndteret dem, sammenlignet med en minimalt håndteret kontrolgruppe 
(Lensink et al., 2001; Schutz et al., 2012; Lurzel et al., 2015; Silva et al., 2017). Schütz et al. (2012) finder 
desuden, at kalvene i deres studie i et vist omfang også havde nedsat frygtsomhed over for ukendte 
personer.   
 
I de nævnte undersøgelser blev kalvene håndteret fra kort tid efter fødsel, med undtagelse af Lensink 
et al. (2001), hvor den eksperimentelle håndtering begyndte da kalvene var ca. 16 dage gamle. Det 
tyder dog på, at håndtering de første dage er mere effektiv end håndtering senere, og Krohn et al. 
(2001) finder, at kalve der håndteres og fodres af personer fra dag 1-4, sammenlignet med på dag 
6-9, 11-14, samt en ikke-håndteret kontrolgruppe, er hurtigere til at nærme sig en ukendt person i 
tests foretaget i hjemmemiljøet på dag 20 og 40. På dag 55 blev kalvene testet i et ukendt miljø og 
her var de tidligst håndterede kalve (dag 1-4) stadig mindre frygtsomme end kontrolgruppen, mens 
de senere håndterede kalve fik scorer der lå midt imellem.  
 
I Schütz et al. (2012) indgik en behandlingsgruppe, der blev behandlet negativt (personen udviste 
uforudsigelig adfærd, råbte, medbragte nye objekter), og en der fik positiv håndtering (person der 
bevægede sig langsomt, talte stille og aede dyrene). Kalve, der blev udsat for negativ håndtering 
var mere frygtsomme end kalve fra den positivt håndterede gruppe. Efter tre måneder blev kalvene 
fra disse to grupper testet igen og sammenlignet med en kontrolgruppe af kalve, der kun var blevet 
rutinemæssigt håndteret – altså meget lidt - indtil da. I en test for frygtsomhed over for en ukendt 
person (avoidance test), fandt de, at kalvene i den rutinemæssigt håndterede kontrolgruppe i højere 
grad undgik den ukendte person, sammenlignet med den positivt håndterede gruppe. Desuden så 
de, at kalvene fra kontrolgruppen også havde en større flugtafstand end kalvene fra negativt hånd-
terede gruppe, og at de ikke adskilte sig fra den positivt håndterede gruppe.  
 
Således havde både den positive og negative håndtering haft en frygtreducerede effekt på lang 
sigt. Silva et al. (2017), der brugte ekstensivt opstaldede kviekalve af kvægracer og blandingsracer, 
gentog frygttests (varighed af drivning, flugthastighed (flight speed), og flugtafstand) hver anden 
måned efter endt håndteringsbehandling ved 70 dage. Der var 3 behandlingsgrupper der enten 
blev 1) mælkefodrede, eller 2) både mælkefodrede og børstede i 5 min/dag, og en kontrolgruppe 
3), der blev mælkefodrede, men med minimal kontakt til mennesker. I de tre første gentagelser af 
testene var der forskel på kontrol- og behandlingsgrupper, men i den sidste testrunde omkring etårs-
alderen, var der kun behandlingsforskel i flugtafstand, og de dyr der havde modtaget behandling 2 
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lod ukendte personer komme tættest på. Lürzel et al. (2016), fandt heller ikke forskel på ”avoidance” 
afstand hos kvier (13 mdr.), der som kalve enten var håndteret positivt eller rutinemæssigt. 
 
Det tyder derfor på, at håndtering af helt unge dyr har en klar effekt på deres forhold til mennesker, 
men at effekten ikke nødvendigvis er vedvarende. Dette kan formodentlig skyldes flere faktorer - 
eksempelvis en alderseffekt, og de erfaringer dyrene får med mennesker i den mellemliggende pe-
riode. Dette behandles også i afsnit 2.3.4.3 om håndtering af voksne dyr. 
 
Ud over tidspunktet for håndtering af kalve, kan konteksten også have betydning. Jago et al. (1999) 
sammenlignede kalves respons på den person, der mælkefodrede dem fra dag 3 til 17 og derud-
over også reaktionen på en ukendt person i tests udført enten i hjemmemiljøet eller i en ukendt test-
arena. Ved mælkefodring var der enten 1) en person tilstede i boksen, der ikke rørte ved kalven 2) 
en person tilstede der aede kalven og lod den sutte på fingrene, 3) en person der stod bag et for-
hæng, men hældte mælken op i spanden til kalven, eller 4) som i 3), men hvor samme person også 
gik ind i boksen to gange dagligt på et andet tidspunkt og aede kalven i tre minutter. De fandt, at 
kalve, der havde haft visuel kontakt til et menneske under fodring, uanset om de samtidig blev aet 
eller ej, havde en lavere latenstid til at interagere med en ukendt person i en testsituation, men kun 
hvis testen blev udført, hvor de var blevet mælkefodrede af den kendte person. Det var således 
mælkefodringen og ikke den fysiske kontakt, der havde betydning for kalvenes respons på ukendte 
personer, dog kun hvis de mødte den ukendte person, hvor de blev mælkefodret. 
 
Hvorvidt kalven opstaldes sammen med koen eller ej, har vist sig at have stor betydning for effekten 
af tidlig kontakt til mennesker. Er koen opstaldet sammen med kalven, er der mindre effekt af tidlig 
menneskekontakt, hvilket sandsynligvis skyldes, at kalven foretrækker kontakten til koen (Krohn et 
al., 2003).  
 
2.3.4.3 Håndtering, voksne dyr 

En lang række undersøgelser har vist, at positiv håndtering af voksne malkekøer har en frygtreduce-
rende effekt og derfor er gavnligt for dyr-menneske relationen (Hemsworth et al., 1996a; Rushen et 
al., 1998; Munksgaard et al., 2001; Schmied et al., 2008; Windschnurer et al., 2009; Sutherland and 
Huddart, 2012; Ivemeyer et al., 2015; Lurzel et al., 2016; Lurzel et al., 2018; Shahin, 2018). 
 
Det er blevet undersøgt, om det har betydning, hvor på kroppen koen bliver aet (Schmied et al., 
2008), ud fra en hypotese om, at berøring de steder på kroppen, kreaturer rører ved hinanden ind-
byrdes, når de udfører gensidig pelspleje, har størst effekt (under- og oversiden af halsen i modsæt-
ning til i brystregionen). I køernes hjemmemiljø (bindestald) udviste alle køer, der var blevet aet min-
dre ”avoidance”, men aen på undersiden af halsen var mest effektivt; dog var der efter 4 måneder 
ikke længere behandlingsforskelle. Ved ”approach”-tests i ukendte omgivelser var alle køer, der var 
blevet positivt håndterede, mere villige til at nærme sig og have fysisk kontakt med testpersonen 
både lige efter behandlingerne var udført og 4 uger senere, og dette var uafhængigt af, hvor på 
kroppen køerne var blevet berørt. Schmied et al. (2008) konkluderer derfor, at det kun var i hjemme-
miljøet, at det havde en vis betydning, hvor på kroppen koen var blevet berørt, men efter 4 måneder 
havde det ikke længere betydning, og ved denne alder var ikke-håndterede køer ikke mere tilbø-
jelige til at undvige kontakt med mennesker end kontrolgruppen. Andre studier har også fundet re-
duceret frygtsomhed over for mennesker med stigende alder (Windschnurer et al., 2009; Shahin, 
2018). Enkelte undersøgelser fokuserer på, om køers generelle reaktivitet (temperament) har betyd-
ning for effekten af positiv håndtering, hvor reaktivitet baseres på, hvor hurtigt dyrene fjerner sig efter 
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at have været fikseret (LR: lav reaktivitet; HR: høj reaktivitet). Et studie finder, at LR-kvier responderede 
positivt på træning i at bruge et nyt malkesystem og efterfølgende udviste mindre frygt over for men-
nesker, hvorimod samme frygtreduktion ikke sås hos HR-kvier (Sutherland and Huddart, 2012). 
Shahin (2018) finder derimod samme frygtreducerende effekt hos både HR- og LR-køer efter 15 
dage med positiv håndtering i 5 min/dag. Shahin målte dog ”avoidance” ved foderbordet, i mod-
sætning til Sutherland og Huddart (2012), der udførte deres frygttests i en indhegning. Det bør dog 
bemærkes, at reaktivitet/temperament skal forstås som et kompleks af forskellige karaktertræk 
(traits), der tilsammen beskriver det enkelte individs reaktionsmønster, og en større forståelse af og 
mulighed for at måle variation i disse karaktertræk er nødvendig for en praktisk anvendelse 
(Koolhaas and Van Reenen, 2016). 
 
Det er desuden fundet, at effekten af positiv håndtering af kalve kan måles i hvert fald op til 12 uger 
(Schütz et al., 2012) og 10 måneder efter håndteringen (Silva et al., 2017) (se afsnit 2.3.4.2). I under-
søgelser, hvor man har testet de samme individer et år senere, kunne man ikke længere finde signi-
fikante forskelle på dyrenes reaktion på mennesker, som følge af positiv håndtering, ud over den 
rutinemæssige, som kalve (Lürzel et al., 2016; Silva et al., 2017). Lürzel et al. (2016) undersøgte også 
om de kvier, der som kalve var blevet positivt håndteret som kalve eller ikke, og hvor der ikke læn-
gere kunne findes nogen effekt, reagerede forskelligt på positiv håndtering, når de var godt 13 må-
neder. Uanset om kvierne var blevet positivt håndterede som kalve eller ej, så var der samme positive 
effekt af håndtering efter 1 måned. Deres konklusion var, at tidlig håndtering ingen effekt havde på 
”avoidance” efter et år, og at den heller ikke gjorde responset på sen håndering bedre. Måske kan 
negative oplevelser med human kontakt i tidsrummet mellem den tidlige og sene håndtering have 
modvirket effekten af de tidlige positive erfaringer med mennesker, men dette kunne ikke kontrolle-
res i dette studie. 
 
Sammenfattende viser eksisterende undersøgelser, at håndtering af voksne kreaturer kan enten øge 
eller reducere deres frygtreaktioner over for mennesker. En enkelt undersøgelse fandt, at positiv 
håndtering af de voksne dyr tilsyneladende ikke havde større effekt på dyr, der som kalve havde 
opnået positive erfaringer med mennesker. Dette bør undersøges nærmere, da det er uklart, hvordan 
mellemliggende erfaringer med mennesker påvirker DMF.  
 
2.3.4.4 Aversive procedurer 

Ligesom negative oplevelser med mennesker kan gøre kalve mere frygtsomme (Schutz et al., 2012), 
har man også undersøgt om forudgående positive erfaringer med mennesker kan gøre det mindre 
aversivt for kreaturer at blive udsat for procedurer som afhorning, transport m.m. 
 
Både Stewart et al. (2013) og Lürzel et al. (2015) undersøgte om forudgående erfaringer med men-
nesker og håndtering, i form af henholdsvis positiv vs. negativ håndtering (fra 1-5 uger) og positiv 
håndtering vs. rutine håndtering (1-2 uger) i den første tid efter fødslen, påvirkede kalvenes respons 
på afhorning. Stewart et al., (2013) undersøgte kalvenes respons på selve proceduren, og fandt in-
gen effekt af de forudgående håndteringsbehandlinger, men derimod, at alle de fysiologiske og 
adfærdsmæssige mål for respons forværredes for begge grupper af kalve (hjerterate, respirations-
rate, halepisken og kortisol steg). Samme undersøgelse fandt heller ingen effekt af forudgående 
håndtering på kalvenes respons på øremærkning, men en stigning i hjerterate og halepisken for alle 
kalve. Den anden undersøgelse fandt, at kalvene i begge behandlingsgrupper udviste mere undvi-
geadfærd, og at der ikke længere var behandlingsforskelle, som følge af den forudgående positive 
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behandling (Lürzel et al., 2015). Det kunne således tyde på, at smerte- og stressreaktioner ved afhor-
ning reducerer betydningen af de erfaringer kalvene havde i forvejen.   
 
Et andet studie tyder også på, at en positiv dyr-menneske-relation ikke er så effektiv for kreaturer i 
udfordrende/potentielt belastende situationer. Rushen et al. (2001) undersøgte køers adfærdsmæs-
sige og fysiologiske stressreaktioner, samt mælkeydelse/residualmælk når de blev malket enten 1) 
uden kontakt til andre køer og i ukendte omgivelser; 2) som 1) men med en kendt person; eller 3) 
som de plejede i vante omgivelser. De fandt, at den kendte persons tilstedeværelse gav en mindre 
forekomst af nogle adfærdsmæssige mål for agitation, og at hjerteraten faldt lige i starten af malk-
ningen. Sammenlignet med kontrolmalkningen i hjemmemiljøet, var mængden af plasmakortisol 
og hjerteraten højere i de ukendte omgivelser, ligesom ydelsen og oxytocinkoncentrationen faldt og 
mængden af residualmælk steg. Human kontakt kunne derfor ikke effektivt dæmpe reaktionen på 
at være alene i de ukendte omgivelser under malkning. 
 
Køer bliver typisk fikseret i forbindelse med vejning, hvilket indebærer, at dyrene skal gå ind i et min-
dre indelukke og være adskilt fra deres flokfæller. Det har vist sig, at manglende erfaring med at 
benytte vægten, havde større betydning for køernes respons end om køerne tidligere havde oplevet 
andre aversive procedurer (behandling af yverbetændelse, hovtrimning) (Lewis and Hurnik, 1998).  
 
Køer er i stand til at lære, at en bestemt person behandler dem negativt på et specifikt sted og positivt 
et andet sted (Rushen et al., 1998), og det betyder, at man kan hjælpe køer til at bevare et godt 
forhold til dem der passer dem, hvis aversive procedurer foretages et andet sted end i hjemmemil-
jøet. Det er dog ikke altid så tydeligt, om køers reaktioner i forbindelse med forskellige procedurer 
skyldes, at proceduren foregår et bestemt sted, eller at de tilstedeværende personer ændrer adfærd 
afhængig af proceduren. Et studie sammenlignede dyr-menneskeinteraktioner og sikkerhed, når 
køer skulle drives til enten malkning eller klovtrimning i 12 besætninger (Lindahl et al., 2016). Perso-
nalet interagerede mest med køerne, når de drev køerne til klovtrimning, inklusiv flere voldsomme 
interaktioner, som eksempelvis slag og råben. Køerne udviste også flere adfærdselementer associ-
eret med frygt og aversion, samt en større stigning i hjerterate, sammenlignet med køer, der blev 
drevet til malkning. Desuden opstod der flere farlige situationer for personen, der drev med køerne i 
forbindelse med klovtrimning (Lindahl et al., 2016). I denne type undersøgelse er det svært at kon-
kludere om køernes reaktioner skyldes stedet og proceduren, eller om det er en reaktion på perso-
nernes håndtering eller et samspil mellem de forskellige faktorer. 
 
Køer er i stand til at skelne mellem forskellige personer, og flere studier viser, at de bl.a. kan bruge 
farven på personernes tøj til at kende forskel på personer. I en række forsøg blev køer håndteret 
både positivt og negativt af to forskellige personer, der havde hver sin farve tøj på, og køerne holdt 
efterfølgende størst afstand til den person der havde håndteret dem negativt (Munksgaard et al., 
1997; Rushen et al., 1999a; Munksgaard et al., 2001). Dette var også tilfældet, hvis køerne blev testet 
i et andet miljø (hjemmemiljø), end der hvor behandlingerne foregik. Hvis andre personer tog det 
samme tøj på som personerne havde på under henholdsvis den positive og negative behandling, 
kunne køerne ikke længere kende forskel. Yderligere fandt Rushen et al. (1999a), at de køer, der var 
gode til at kende forskel på personerne, holdt mere residualmælk tilbage ved malkning, havde en 
kraftigere stigning i hjerteraten, og ændret adfærd, når den ”negative” person stod ved siden af i 
forhold til hvis den ”positive” person var tilstede og under en kontrolmalkning. Munksgaard et al. 
(2001), fandt dog ikke denne effekt af tilstedeværelsen af en ”negativ” person i et lignende forsøg, 
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men det skyldes formodentlig, at den negative håndtering i dette forsøg var mindre aversiv og kø-
erne havde mulighed for at undvige behandlingen, end i Rushen et al. (1999). Evnen til at diskrimi-
nere mellem personer baseret på tøjfarve har man også påvist hos kalve, hvor kalvene dog i stedet 
skulle skelne mellem en positiv og kendt person og en ukendt person, som de ikke tidligere have 
interageret med (Rybarczyk et al., 2003).  
 
I forbindelse med transport og ophold på slagteri udsættes kreaturer for en række håndteringssitua-
tioner og miljøer, som de ikke har erfaring med. Hultgren et al. (2014) undersøgte antallet og typen 
af dyr-menneske-interaktioner under drivning til og inde i bedøvelsesboksen. De opgjorde antallet 
af en række aversive interaktioner af varierende intensitet som f.eks. råben, berøring, slag, spark, 
halevrid og brug af elektrisk drivstok og fandt, at 64 % af kreaturerne modtog mindst én af disse 
handlinger, og at mindst 34 % af kreaturerne (malkekøer, kødkvægskøer, voksne tyre, kvier og stude) 
udviste adfærd, der indikerede alvorlige velfærdsproblemer. Der var dog stor forskel på de slagterier, 
der indgik i undersøgelsen (Sverige), som inkluderede 313 situationer med drivning og 132 i bedø-
velsesboks. 
  
Nogle undersøgelser finder, at kødkvægskalve, der håndteres positivt i de første 4 uger efter kælv-
ning, viser mindre grad af frygt over for mennesker på slagteriet, når de er 10 måneder gamle (Probst 
et al., 2012). Det er formodentlig den samme effekt som Lensink et al. (2001) finder i en undersøgelse, 
hvor kalve af malkerace, der blev håndteret i 4 mdr. fra ca. dag 16, havde lavere hjerterate under 
læsning, til forskel fra ikke håndterede kalve. 
 
Den måde køer håndteres på forud for eller i forbindelse med aversive eller potientielt aversive pro-
cedurer har betydning for DMF, og kan som vist i studierne af kalves respons på afhorning, forværre 
et ellers godt DMF. Studier viser, at køer skelner mellem og reagerer forskelligt på personer, der be-
handler dem henholdsvis positivt og negativt, og at de kan lære at den samme person håndterer 
forskelligt, forskellige steder. Man bør undersøge dette yderligere med henblik på at optimere, hvor-
dan og hvor aversive procedurer skal foregå i praksis. 
 
2.3.4.5 Produktionsresultater 

Nogle studier finder sammenhæng mellem frygtsomhed og lav mælkeydelse (Rousing et al., 2004; 
Hedlund and Lovlie, 2015); og træning af køer i at anvende malkesystemet og høj ydelse (Sutherland 
and Huddart, 2012), men ikke alle finder sammenhæng mellem mælkeydelse og frygtsomhed 
(Dodzi and Muchenje, 2011; Ebinghaus et al., 2017; Lurzel et al., 2018). Rushen et al. (1999a) fandt, 
at køer, der kunne skelne mellem personer, der havde håndteret dem positivt og negativt, holdt mere 
residualmælk tilbage ved malkning, når den ”negative” person stod ved siden af, mens det ikke var 
tilfældet, når den ”positive” person var tilstede. Munksgaard et al. (2001), fandt ikke samme effekt i 
et lignende forsøg, men dette skyldes formodentlig forskelle i forsøgsopstillingen (se forrige, afsnit 
3.3.4.4).  
 
Lurzel et al. finder, at positivt håndterede kalve har en højere tilvækst indtil dag 86 (Lurzel et al., 2015), 
mens samme forfattere ikke finder øget tilvækst hos kvier, der som kalve blev håndteret positivt, og 
dermed ingen langtidseffekter af den tidlige håndtering (Lurzel et al., 2016). 
 
Se appendix: fact-sheet: kvæg. 
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2.4 Mink 
2.4.1 Biologi og adfærd 

Mink der bruges til pelsproduktion tilhører arten Amerikansk Mink (Neovison vison). Sammenlignet 
med de fleste andre husdyr er domesticeringsprocessen startet langt senere, og først for ca. 150 år 
siden begyndte man at opdrætte mink. Mink er solitære rovdyr, der kun er sammen med artsfæller i 
forbindelse med parring og yngelpleje. Under naturlige forhold lever mink af mindre byttedyr, som 
eksempelvis gnavere, fisk, fugle og invertebrater, og menes at være mest aktive tidligt om morgenen 
og i skumringen. Minktæven føder et kuld hvalpe om foråret, bestående af 4-6 hvalpe. Minkhvalpe 
er hjælpeløse ved fødslen (altriciale), sanserne er ikke færdigudviklede og i starten kan de kun be-
væge sig i begrænset omfang (Hovland et al., 2017). 
 

2.4.2 Produktions- og staldsystemer 

Mink holdes i trådbure med permanent adgang til redekasse af træ/plastik, oftest i to rækker, i over-
dækkede minkhaller. Voksne dyr huses enkeltvis, mens yngre individer kan opstaldes parvist. Grup-
pehold af ungdyr er tilladt i nogle lande, inklusive Danmark. I forbindelse med parring flyttes tæverne 
enkeltvis ind i hannens bur, typisk i et par timer, hvor selve parringen kan være ned til ca. 10 minutter. 
Minkhvalpene fødes altid sidst i april/først i maj og følger således naturligt levende mink årscyklus. 
Hvalpene fravænnes efter 8 uger, hvilket ikke adskiller sig væsentligt fra det naturlige fravænnings-
tidspunkt. Efter fravænning placeres hvalpene parvist (opdelt på køn, dvs. han + hun) eller i mindre 
grupper. 
 
Mink fodres med proteinrigt foder bestående blandt andet af biprodukter fra slagteri og fiskeindu-
strien. 
 
2.4.3 Håndtering og managementprocedurer 

I de første dage efter fødslen tilses hvalpene, og der kuldudjævnes ofte i løbet af den første uge. Ved 
kuldudjævning flyttes hvalpe fra store til mindre kuld, typisk fra kuld over 9 hvalpe til modtagerkuld 
med 7 eller færre hvalpe. Herefter tælles hvalpene igen omkring dag 18. De fravænnes gradvist og 
begynder at æde foder og drikke vand selv efter 4 uger, drikker gradvist mindre modermælk efter 6 
uger og tæven flyttes fra kuldet efter 8 uger. Ofte forbliver kuldet sammen i et par uger. Herefter 
sorteres hvalpene i hanner og hunner og går herefter parvis eller i grupper.  
 
Mink flyttes også i parringsperioden, hvor hunner enkeltvis flyttes til en avlshans bur gentagne gange, 
indtil der er påvist parring. 
 
Om efteråret vurderes minkenes pelskvalitet. I den forbindelse indfanges minkene i en fangstfælde, 
og fikseres under skarpt lys (cf. Bak & Malmkvist, 2019), mens deres pels vurderes.  
 
Mink transporteres ikke i forbindelse med aflivning, men aflives på farmen, overvejende med gas-
ning. Der kan forekomme salg af avlsdyr, og disse transporteres i små transportkasser. 
 
Mink håndteres desuden i forbindelse med vaccine og vejning, og har visuel kontakt til mennesker i 
forbindelse med fodring, rengøring af bure og det daglige tilsyn. 
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2.4.4 Faktorer af betydning for DMF og minks frygtsomhed over for mennesker 

 
2.4.4.1 Genetik og miljøberigelse 

Miljøberigelse i form af objekter (bold og plastikslange/-kæde) (Meagher et al., 2014), eller en hylde 
og et plastikrør (Bak and Malmkvist, 2020) har blandt andet vist sig at kunne nedsætte minks frygt-
somhed målt i test og ved håndtering i forbindelse med pelsvurdering.  

Mink håndteres forholdsvist sjældent og kan derfor vanskeligt nå at tilvænne sig (habituere) tæt kon-
takt til mennesker. Eksperimentel selektion for mink, der enten er tillidsfulde eller frygtsomme over for 
mennesker i frygttests (pindetest, handsketest), har vist at man i løbet af få generationer kan fremavle 
linjer af mink med disse karakteristika, og dermed betydningen af den genetiske komponent i denne 
adfærd (Hansen, 1996; Hansen and Moller, 2001; Malmkvist and Hansen, 2001). Forsøg med mink 
fra disse linjer har desuden påvist, at mink generaliserer deres frygtrespons over for mennesker til 
andre frygtudløsende stimuli og situationer (Malmkvist and Hansen, 2002). Thirstrup et al. (2019) 
fandt ingen negative effekter af selektion for tillidsfuldhed på produktionsegenskaber, såsom repro-
duktion og pelskvalitet. Til gengæld udviser tillidsfulde mink tegn på en tidligere parringsvillighed 
(Malmkvist et al., 1997). 
 
2.4.4.2 Tidlig håndtering 

Ulig de andre dyrearter i denne rapport er effekten af forskellig type og mængde af tidlig human 
kontakt og håndtering mindre undersøgt hos mink. En enkelt undersøgelse tyder dog på, at håndte-
ring af minkhvalpe, før øjenåbning og før hørelsen er fuldt udviklet (før dag 25 efter fødslen), ikke 
påvirker hvalpene frygtreaktion. Dette skyldes enten, at de ikke er i stand til at tilvænne sig håndte-
ringen, eller at deres frygtreaktioner ikke er udviklede endnu. Efter dag 25 efter fødslen ses tegn på, 
at minkhvalpe kan tilvænne sig håndtering i form af mindre vokalisering hos hvalpe der er vant til at 
blive håndteret, i forhold til ikke-håndterede hvalpe, (Brandt et al., 2013).  
 
2.4.4.3. Senere håndtering og aversive procedurer 

Effekt af håndtering og human kontakt på voksne dyr er tilsyneladende ikke særlig velundersøgt. Et 
enkelt studie viste dog, at tæver, men ikke hanner, var mindre eksplorative og holdt længere afstand 
i en frygttest (pindetest) hvis de dagen forinden var blevet håndteret negativt sammenlignet med 
positivt. Begge typer af håndtering var kortvarig. Den positive behandling bestod i tildeling af katte-
foder, og den negative i at minken blev indfanget i en smal metaltrådsfælde og fikseret i 15 minutter. 
Desuden indgik en kontrolbehandling, hvor der ikke blev foretaget noget (Bak and Malmkvist, 2020).  

Man har også forsøgt at bruge kropstemperatur som mål for stressbelastning ved indfangning og 
fiksering af mink (Korhonen et al., 2000). Dyrene blev enten fanget i en fælde eller med hænderne 
og efterfølgende fikseret enten i fælden eller holdt i armene. Der blev brugt mink fra både en tillids-
fuld og en frygtsom linje, og det viste sig at de frygtsomme mink havde en større temperaturstigning 
sammenlignet med tillidsfulde mink, hvis de blev fikseret i fælden efter indfangning. Desuden gav 
det at blive håndteret og holdt i armene en kraftigere temperaturstigning end fiksering med fælder, 
og ved denne behandling var der ikke temperaturforskel på de to minklinjer.  
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Schou et al. (2019) sammenlignede kortisolmetabolitter i fæces som udtryk for stressbelastning hos 
tæver, der enten blev flyttet fra hannen og tilbage til sit eget bur enten direkte efter parring, 10 dage 
efter parring, eller slet ikke, og fandt ingen signifikante forskelle.  

Mink transporteres ikke til slagtning, som de fleste andre husdyr, men avlsdyr flyttes i stigende grad 
mellem besætninger også til udlandet - hvilket ikke indtil nu har været særlig undersøgt (Bak and 
Malmkvist, 2020).  

Der findes således kun ganske få undersøgelser af DMF hos mink. Dog er den genetiske baggrund 
og den maternelle transmission af en generel tillidsfuldhed og frygt forholdsvis velundersøgt hos 
mink i forhold til de fleste andre husdyr (Malmkvist & Hansen, 2002; Malmkvist et al., 2019), inklusive 
hos heste, grise, kvæg etc. Sammenfattende viser de få eksisterende undersøgelser, at positiv hånd-
tering kan have en gavnlig effekt på senere håndtering, og at nogle former for tæt kontakt til men-
nesker kan være aversiv. Desuden har mink fra linjer selekteret for henholdsvis tillidsfuldhed eller 
frygtsomhed forskellige reaktioner, hvilket understreger vigtigheden af avlsmålet for tillidsfuldhed. 

 
2.4.4.4 Produktionsresultater 

Undersøgelsen af Schou et al. (2019) fandt ingen effekt af håndtering på reproduktionsresultater hos 
tæver der enten blev flyttet fra hannen og tilbage til sit eget bur direkte efter parring, efter 10 dage 
eller slet ikke.  

Se appendix: fact-sheet: mink. 
 
 
2.5 Høns 
2.5.1 Biologi og adfærd 

Hønens (Gallus gallus domesticus) vilde stamfader er den Røde Junglehøne (Gallus gallus gallus), 
som blev domesticeret for ca. 8.000 år siden (Nicol, 2015). Høns er sociale dyr, der i naturen lever i 
stabile grupper på mellem 3 og 30 individer (Vaisanen et al., 2005; Nicol, 2015), og primært bruger 
dagtimerne på fødesøgning (Schutz og Jensen, 2001). Under produktionsforhold er der fremavlet to 
hovedgrupper af høns til enten ægproduktion eller kødproduktion. Denne rapport omhandler kun 
æglæggende høner og slagtekyllinger. I de undersøgelser der refereres til anvendes fugle fra 
mange forskellige avlslinjer, men i denne rapport har det ikke været muligt at tage højde for even-
tuelle variationer i frygtniveau, der skyldes genetiske forskelle mellem avlslinjer (se afsnit 2.5.4.1.), 
hvilket til dels skyldes, at der mangler systematisk viden på området. 
 
 
2.5.2 Produktions- og staldsystemer 

2.5.2.1 Produktions- og staldsystemer til æglæggende høner 

Omkring 14 % af danske æg kommer fra høner der indhuses i såkaldte berigede bure med 8-10 
høner i hvert bur (Landbrug og Fødevarer, 2020). I forhold til tidligere bursystemer, har høner i beri-
gede bure forholdsvis mere plads per høne, og i højere grad mulighed for at støvbade, at lægge æg 
i en rede, samt at bruge siddepinde. Produktionssystemer uden bure, såsom skrabe-, frilands- og 
økologiske systemer (bidrager med henholdsvis ca. 31 %, 7 % og 22 % af danskproducerede æg; 
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(Landbrug og Fødevarer, 2020) giver bedre muligheder for bevægelse og for at udvise naturlig ad-
færd. Sammenlignet med berigede bure, er hønerne i disse systemer indhuset i meget større grupper 
(Sherwin et al., 2010). Frilandshøner og økologiske høner har endvidere adgang til et udeareal. I 
Danmark varierer flokstørrelserne i skrabeægsproduktionen fra 2.000 til 14.000 fugle, mens økologi-
ske flokke består af maksimalt 3.000 fugle (Riber and Hinrichsen, 2016). Når æglæggende høner er 
70-80 uger gamle, udsættes de på grund af et faldende produktionsniveau. 
 
2.5.2.2 Produktions- og staldsystemer til slagtekyllinger 

I Danmark bliver næsten alle slagtekyllinger huset indendørs fra de klækkes til de opnår slagtevæg-
ten efter ca. 5 uger. I den konventionelle produktion anvendes typisk flokstørrelser fra 20.000 til 
50.000 dyr, hvorimod økologiske kyllinger (ca. 1 % af danske kyllinger) lever i flokke på maksimum 
4.800 fugle (Tahamtani et al., 2018). Konventionelt producerede slagtekyllingerne bliver opdrættet 
på betongulv dækket af strøelse - typisk træspåner eller tørv - og har ad libitum-adgang til foder og 
vand. Ifølge europæisk lovgivning må belægningsgraden højst være 42 kg/m² (ca. 20 dyr per m2) 
(Anonym, 2007). 
 
 
2.5.3 Håndtering og managementprocedurer 

Både æglæggere og slagtekyllinger håndteres relativt lidt i forhold til de fleste andre produktionsdyr. 
I begge produktionsformer håndteres kyllingerne det første døgn efter klækning – både på rugeriet 
og når de indsættes i staldsystemet. Slagtekyllinger vaccineres allerede på rugeriet, hvor der også 
foretages kønssortering af æglæggere og økologiske kyllinger. Når hønnikerne er 16-18 uger gamle 
overflyttes de til produktionssystemet, hvilket i nogle tilfælde indebærer transport mellem besætnin-
ger, og i hvert fald flytning til en anden staldbygning med et produktionssystem til æglæggende 
høner. 
 
I produktionssystemer for fritgående og økologiske høner, samt i skrabeægsproduktionen skal stald-
personalet i forbindelse med det daglige opsyn inspicere for døde fugle og gulvæg. Dette indebæ-
rer, at en person enten går rundt inde blandt dyrene, eller i eksempelvis burægproduktion, at en 
person bevæger sig i gangene mellem rækkerne af burene. Når æglæggere er ca. 60 uger (388-
434 dag, https://lf.dk/viden-om/landbrugsproduktion/husdyr/aeg) gamle sættes de ud, indfanges 
og aflives - typisk med gas - i besætningen. I nogle få tilfælde sendes æglæggere til slagtning i 
Tyskland.  
Når slagtekyllingerne når slagtevægten indfanges de, enten manuelt eller med fangemaskiner og 
placeres i kasser med ca. 10 fugle i hver, der læsses på lastbiler og køres til slagteriet. Her aflæsses 
kasserne og kyllingerne hænges på ”krog”, hvorefter de bedøves med strøm og efterfølgende får 
hovedet skåret af.  
 
2.5.4 Faktorer af betydning for DMF og høns’ frygtsomhed over for mennesker 
 
2.5.4.1 Genetik og miljøberigelse 

Flere undersøgelser har påvist forskelle i frygtsomheden hos høns fra forskellige avlslinjer, der ophol-
der sig i samme miljø (Fraisse and Cockrem, 2006; Abe et al., 2013; de Haas et al., 2013; de Haas et 
al., 2014).  

https://lf.dk/viden-om/landbrugsproduktion/husdyr/aeg
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Miljøberigelse kan nedsætte høns’ frygtsomhed over for mennesker. I en eksperimentel undersøgelse 
af slagtekyllinger i et konventionelt system fandt Baxter et al. (2019), at berigelse med siddepinde 
og mulighed for støvbadning fra dag 7, resulterede i nedsat frygt ved 5-ugersalderen, målt som en 
kortere undvigeafstand (hvor tæt testpersonen kan komme, før fuglen flytter sig), sammenlignet med 
ingen berigelse, mens adgang til siddepinde alene ikke havde samme effekt. I en sammenligning 
af 89 europæiske besætninger med konventionelle slagtekyllinger var varighed af mørkeperioden 
per døgn i uge 3 positivt associeret med nedsat frygtsomhed over for mennesker, målt i den sidste 
uge før slagtning (Bassler et al., 2013).   
 
Æglæggende høner har en betydeligt længere levetid end slagtekyllinger og også for fugle i disse 
produktionssystemer har miljøberigelse en positiv effekt på forholdet til mennesker. I et nyt review 
gennemgår Campbell og før det Janczak og Riber de mest betydende faktorer i miljøet med betyd-
ning for blandt andet frygtsomhed (Campbell et al., 2019; Janczak and Riber, 2015). 
 
Her fremgår det, at et komplekst miljø har en generelt frygtnedsættende effekt, og elementer som 
siddepinde, strøelse, mørke perioder og forudsigelige rutiner har positive effekter på fuglenes frygt-
somhed. Skift i hønernes miljø fra eksempelvis et beriget til et mindre beriget miljø kan endvidere 
have negative konsekvenser (også for frygtsomhed). Generelt er der brug for mere viden om, hvor-
dan og især hvornår de forskellige faktorer skal tages i anvendelse under produktionsforhold 
(Campbell et al., 2019).  
 
2.5.4.2 Tidlig håndtering 

Den naturlige udvikling af høns’ adfærd påvirkes af de indtryk de får umiddelbart efter klækning og 
tidligt i livet. Dette omfatter også prægningsprocesser, og flere forsøg viser, at de foretrækker de 
individer (hønen og andre kyllinger) og objekter de ser lige efter klækning, og at dette påvirker, hvad 
de betragter som farligt (Mench, 2017). De erfaringer de får med mennesker og håndtering på dette 
tidspunkt vil påvirke deres forhold til håndtering og mennesker senere i livet. En række undersøgelser 
viser, at kyllinger (både fra slagtekyllinge- og æglæggerlinjer (Isa Brown, Ross), der håndteres tidligt 
i livet, er mindre frygtsomme, sammenlignet med kyllinger, der ikke har haft kontakt til mennesker, 
eller kun minimal kontakt i forbindelse med den daglige pasning (Jones, 1993; Jones and 
Waddington, 1993; Hemsworth et al., 1994b; Jones, 1994, 1995; Silvera et al., 2017).  
 
2.5.4.3 Senere håndtering 

Studier af høner fra æglæggerlinjer har fundet, at ekstra håndtering på et senere tidspunkt, (typisk 
fra 18-25 uge) nedsætter fuglenes frygtsomhed over for mennesker. En undersøgelse i et kommer-
cielt æglægger-system fandt ligeledes en reduktion i frygt for mennesker hos høner, der i 2 uger var 
blevet håndteret i 15 minutter per dag, ud over den rutinemæssige håndtering ved pasning. Den 
ekstra håndtering omfattede dog også fodring og fysisk kontakt (Graml et al., 2008). En del studier 
har anvendt visuel kontakt til mennesker og i nogle tilfælde mulighed for at se andre individer blive 
håndteret og disse gennemgås særskilt nedenfor. 

2.5.4.3.1 Sammenligning af visuel kontakt med ingen kontakt 

Flere studier finder, at ekstra visuel kontakt til personer har en frygtreducerende effekt. Eksempelvis 
Silvera et al., (2017) hvor slagtekyllinger, der fra dag 2 til de er 5 uger, 3 dage om ugen i 30 minutter, 
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ser en person gå rundt inde i kyllingeflokken, har en nedsat frygtreaktion, sammenlignet med kon-
trolflokke. Der var dog ingen effekt på produktionsresultater (Silvera et al., 2017). En lignende frem-
gangsmåde blev brugt af Zulkilfi et al. (2002), hvor slagtekyllinger i en forsøgsbehandling fik 2 x 10 
minutters ekstra daglig visuel kontakt med en person, der gik ind i deres flok. De fik denne behandling 
i de første 3 uger efter indsætning, og var mindre frygtsomme (tonisk immobilitet (TI)) end kontrol-
gruppen (Zulkifli et al., 2002). Barnett et al (1994) fandt, at høner i eksperimentelle bure, der havde 
fået 15 minutters ekstra kontakt til mennesker 5 dage/uge i 17 uger (ikke fysisk kontakt, men ekstra 
rutine-kontakt) var mindre frygtsomme over for mennesker, og desuden havde en mindre fysiologisk 
stressreaktion på håndtering (kortikosteronkoncentration i plasma), og en højere ægproduktion, end 
høner der kun modtog kontakt til mennesker ved den daglige pasning. Den frygtreducerende effekt 
af at se andre kyllinger blive håndteret skyldes formodentligt at de tilvænnes menneskelig kontakt. 

2.5.4.3.2 Sammenligning af visuel kontakt med fysisk kontakt 

En række undersøgelser sammenligner effekten af visuel kontakt til mennesker med fysisk kontakt, 
og blandt andet finder Jones (1993), at visuel kontakt er lige så effektivt, eller endda mere effektivt 
end positiv fysisk håndtering. I en række forsøg sammenlignede han frygtsomheden hos ISA Brown 
kyllinger, der havde modtaget forskellige typer af kontakt til mennesker (dag 1-22) med ikke-hånd-
terede kyllinger. De forskellige kontaktbehandlinger var a) en person løfter og håndterer kylling po-
sitivt ved at ae den i 30 sekunder; b) en person placerer en hånd tæt på kyllingen (der er i et bur) 
uden at røre ved den; c) en person løfter kyllingen i benene, så den har hovedet nedad; d) kyllingen 
ser en anden kylling blive positivt håndteret; e) kyllingen har visuel kontakt til en person, der rører ved 
buret. Kyllinger der blev udsat for disse behandlinger var alle mindre frygtsomme over for mennesker 
i frygttests (Avoidance test, TI-test), og behandling e) var endda mere effektiv end positiv håndtering 
(Jones, 1993). Det kan ikke udelukkes, at det som der her beskrives som positiv håndtering, ikke op-
fattes positivt af kyllingerne. Det kan eventuelt også forklare hvorfor behandling e), der involverer 
visuel kontakt, er mest effektiv. 
 
Om den håndtering kyllingerne er vidne til er positiv eller negativ, kan tilsyneladende have betyd-
ning for deres efterfølgende frygtsomhed. Dette blev specifikt undersøgt af Zulkifli og Azah (2004), 
der sammenlignede frygt- og stressreaktioner, dødelighed og tilvækst hos slagtekyllinger, der fra 
dag 1 til 21 dagligt enten selv oplevede positiv og negativ håndtering eller så andre kyllinger blive 
håndteret positivt eller negativt. Positiv behandling var at blive løftet og aet i 30 sekunder, og negativ 
håndtering, blive holdt i begge ben med hovedet nedad og blive svunget blidt fra side til side. De 
fandt, at både fysisk positiv håndtering og at det at se dette, reducerede kyllingernes frygtsomhed 
(TI) og fysiologiske stressreaktion på at blive flyttet til nyt produktionssystem på dag 45. De kyllinger, 
der var positivt håndterede havde desuden forbedret tilvækst. Hverken de negativt håndterede 
fugle, eller dem der så negativ håndtering, reagerede signifikant forskelligt fra en kontrolgruppe, der 
kun modtog rutinehåndtering, så i dette forsøg havde det betydning om det kyllingerne så, var po-
sitivt eller negativt, til forskel fra Jones (1993).  
 
Det er desuden undersøgt, om høners frygtreaktion på visuel kontakt afhænger af afstanden til per-
sonen (Hemsworth et al., 1993; Edwards et al., 2013). Hemsworth et al. (1993) fandt en kraftigere 
reaktion hos æglæggere i bure (krybe sammen eller flugt), jo tættere personen stod på burene (30 
vs. 60 cm). Derudover så de, at hønerne reagerede mere, hvis de fik øjenkontakt med en person 
nedefra, sammenlignet med ovenfra, og at de reagerede mere frygtsomt, hvis de så en hånd, frem 
for et ansigt, tæt på buret. En lidt anden fremgangsmåde blev anvendt af Edwards et al. (2013), der 
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undersøgte om burhøners fysiologiske stressreaktion på håndtering afhang af forskelle i visuel kon-
takt med en person i de forudgående 28 dage. Den visuelle kontakt varierede mht. afstand og va-
righed i et 3x3 faktorielt forsøgsdesign (afstande: 0; 0,75 eller 1,5 m og varigheder: 2, 30, eller 90 
sekunder. De fandt, at en afstand på 0 meter gav en reduktion i undvigeadfærd hos hønerne (ap-
proach test, stroll test), men ikke havde effekt på den fysiologiske stressreaktion ved håndtering. Va-
righeden af den visuelle kontakt havde ingen effekt på hverken adfærden eller fysiologisk stressre-
spons. 
 
Sammenfattende viser de eksisterende undersøgelser, at både håndtering og visuel kontakt til men-
nesker har betydning for DMF og kan reducere høns’ frygtsomheden over for mennesker. Man har 
forsøgt at identificere, hvornår kontakt til mennesker er mest effektiv. Nogle undersøgelser fandt 
samme effekt af håndtering uanset om den blev påbegyndt dag 1 efter klækning eller først på dag 
9 (Jones and Waddington, 1993), hvilket var uventet, ud fra den viden man har om en tidlig sensitiv 
periode hos kyllinger. Det har også vist sig, at kyllingers frygt for mennesker stiger med alderen (un-
dersøgt indtil dag 9), men at denne udvikling kan modarbejdes med gentagen kontakt til mennesker 
(Jones, 1995). Andre undersøgelser tyder på, at kontakt til mennesker kan reducere kyllingers frygt-
somhed over for mennesker, hvis den gives de første 3 uger efter klækning (Zulkifli et al., 2002). 
 
At den visuelle kontakt til mennesker er så effektiv vil gøre det muligt at bruge denne form for men-
neskelig kontakt til at reducere frygtsomhed under produktionsforhold i forbindelse med det lovplig-
tige daglige tilsyn. Dette kræver dog undersøgelser af præcis hvordan og hvornår, især fordi mange 
af disse studier er lavet under eksperimentelle forhold (Jones, 1993; Jones and Waddington, 1993; 
Zulkifli et al., 2002; Zulkifli and Azah, 2004). 
 
2.5.4.4 Aversive procedurer 

De aversive procedurer, der er mest undersøgt hos både æglæggere og slagtekyllinger, er proce-
durer i forbindelse med indfangning, transport og slagtning. Derimod er den umiddelbare reaktion 
på vaccination og næbtrimning er ikke undersøgt, men sidstnævnte har mindre relevans under dan-
ske forhold, da det danske fjerkræerhverv har besluttet at ophøre med næbtrimning i Danmark 
(https://lf.dk/viden-om/landbrugsproduktion/husdyr/aeg). 
 
En række undersøgelser har sammenlignet slagtekyllingers reaktion på at blive løftet på forskellige 
måder. De finder, at kyllinger, der løftes enkeltvis, med hovedet opad og med støtte under bugen, 
har en mindre fysiologisk stressrespons og/eller efterfølgende er mindre frygtsomme, end kyllinger 
der løftes i benene med hovedet nedad (Kannan and Mench, 1996, 1997; de Lima et al., 2019). En 
enkelt undersøgelse sammenligner også reaktionen hos slagtekyllinger og æglæggerhøner og fin-
der længerevarende TI hos begge typer af fugle, når de håndteres med hovedet nedad sammen-
lignet med, når de har hovedet op ad (Jones, 1992).  
 
I et studie med slagtekyllinger blev det undersøgt, om tidlig håndtering med daglige løft fra 1.-6. uge 
kunne nedsætte koncentrationen af plasma-kortikosteron, når fuglene senere blev løftet på slagte-
tidspunktet (Kannan and Mench, 1997). Resultaterne kunne ikke påvise, at håndteringserfaring i form 
af løft reducerede kyllingernes negative reaktion på at blive løftet på slagtetidspunktet.  
Inden slagtekyllinger transporteres til slagteriet, indfanges fuglene og placeres i særlige transport-
kasser, der efterfølgende læsses på lastbiler. Man har fundet, at positivt håndterede slagtekyllinger 
(daglig fysisk håndtering i 30 sekunder fra dag 1-28) var mindre stressbelastede efter transport (he-
terophil/lymphocyt ratio, TI), sammenlignet med kyllinger, der i stedet var blevet udsat for negativ 

https://lf.dk/viden-om/landbrugsproduktion/husdyr/aeg
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håndtering (løft med hovedet nedad, og høje lyde), eller kun var blevet minimalt håndteret (Al-Aqil 
et al., 2013). De Lima et al. (2019) undersøgte, hvordan forskellige indfangnings- og løftemetoder 
påvirkede slagtekyllingers adfærd (vingeflap, vrid, uro i indfangningskassen). Det var mest optimalt, 
hvis der ikke var for lyst i huset under indfangning, hvis personerne der fangede kyllingerne kun bar 
én kylling ad gangen, så den havde hovedet opad, og når der blev udvist forsigtighed, når kyllin-
gerne blev placeret i indfangningskassen. Man har tidligere undersøgt forskellige metoder til at op-
timere indfangning af udsætterhøner i bure, og her fandt man, at ved at placere kasserne til ind-
fangning tættere på indfangningsstedet, hvorved man sikrer, at kun en person skal håndtere den 
enkelte høne, kan nedsætte håndteringens varighed signifikant (Kristensen et al., 2001). Man har 
også set på, hvordan delelementerne ’løft’ og ’placering i indfangningskassen’ hver især påvirker 
slagtekyllinger, og her fandt man, at uanset, hvordan kyllingerne blev løftet (hovedet opad, eller 
holdt i benene med hovedet nedad), så udviste den samme stressreaktion på at blive placeret i 
indfangningskassen (Kannan and Mench, 1996). 
 
Man kunne forvente, at fritgående høner reagerede mindre på at blive indfanget og transporteret, 
da de har opholdt sig i et mere beriget miljø. Scott et al. (1998) fandt som forventeligt, at fritgående 
høner var mindre frygtsomme i hjemmemiljøet, mens håndtering i forbindelse med transport og selve 
transporten udløste det samme niveau af frygt hos begge typer af høner. Dette kan måske skyldes, 
at indfangning og transport er så stærke frygtudløsende stimuli, så en forskel i frygtsomhed udviskes, 
eller at det for begge typer af høner er nye og ukendte procedurer, der dermed udløser samme 
niveau af frygt. 
På slagteriet bliver slagtekyllinger taget ud af kasserne og hænges op i benene inden de slagtes. 
Kyllinger, der hænger i benene på denne måde i 4 minutter har forhøjet kortikosteron i plasma, sam-
menlignet med kyllinger, der håndteres med samme varighed, og kyllinger der ikke håndteres. Kor-
tikosteronkoncentrationen stiger jo længere kyllingen hænger i krogene, og desuden påvirkes kød-
kvaliteten negativt (Kannan et al., 1997).  
 
2.5.4.5 Produktionsresultater 

Flere undersøgelser finder sammenhæng mellem lav frygtsomhed og gode produktionsegenskaber 
(Cransberg et al., 2000; de Haas et al., 2013; Edwards et al., 2019), eksempelvis i form af bedre fo-
derudnyttelse (Hemsworth et al., 1994b). 
 
Forsøg, hvor man eksponerede slagtekyllinger for visuel human kontakt og derved nedsatte frygt-
somheden i kyllingeflokken, resulterede dog ikke i forbedret foderudnyttelse og tilvækst (Zulkifli et 
al., 2002; Silvera et al., 2017). Derimod har en undersøgelse vist, at positiv håndtering, hvor en person 
havde fysisk kontakt til kyllingerne i 30 sekunder hver dag, fra dag 1 til 21, havde en positiv effekt på 
tilvæksten, sammenlignet med tilvæksten hos kyllinger, der i stedet blev håndteret negativt, eller så 
andre kyllinger blive håndteret enten positivt eller negativt (Zulkifli and Azah, 2004). 
 
Et ældre studie viser, at høner i bure, der så en person passere forbi burene dagligt i 15 min/dag i 5 
uger, havde en bedre ægproduktion end høner i bure, der kun havde rutinemæssig kontakt til men-
nesker (Barnett et al., 1994). 
 
Se appendix: fact-sheet: kyllinger og æglæggere. 
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2.6 Betydningen af staldpersonalets attitude og adfærd 

Den gavnlige effekt af positiv erfaring med mennesker og skånsom/blid håndtering for dyrs frygt-
somhed og i nogle tilfælde produktionsresulter, har henledt opmærksomheden på betydningen af 
personalets adfærd for dyrenes frygtsomhed og velfærd. Ligeledes har man undersøgt om staldper-
sonalets attitude og personlighed - via en afsmitning på den måde dyrenes håndteres – påvirker 
dyrenes frygtsomhed og produktion. Nedenfor gennemgås resultaterne fra en række besætnings-
undersøgelser vedr. betydningen af personalets adfærd og attitude for frygtsomheden i besætnin-
ger med malkekvæg, svin og høns. Dette er ikke undersøgt i minkbesætninger. 
 
2.6.1 Svin 

Eksperimentelle undersøgelser, hvor staldpersonale blev undervist i betydningen af hensigtsmæssig 
håndtering af svin med særligt fokus på frygtsomhed og produktionsresultater, medførte en ændring 
i deres attitude og adfærd over for dyrene, og nedsat frygtsomhed hos dyrene, sammenlignet med 
kontrolbesætninger (Hemsworth et al., 1994a; Coleman et al., 2000).  
 
2.6.2 Kreaturer 

Flere studier finder en sammenhæng mellem en positiv attitude overfor køer hos personale i kvæg-
stalden (målt med spørgeskema) og et lavt frygtniveau i malkekvægbesætninger (Breuer et al., 
2000; Hemsworth et al., 2002; Waiblinger et al., 2002; des Roches et al., 2016; Ebinghaus et al., 2017; 
Edwards et al., 2019), og mellem en positiv attitude og gode produktionsresultater (Breuer et al., 
2000; Hemsworth et al., 2002; Waiblinger et al., 2002; Bertenshaw and Rowlinson, 2009; Hanna et 
al., 2009; Kielland et al., 2010; Ivemeyer et al., 2018). Tre af disse studier finder desuden, at en positiv 
attitude over for køer hos personalet afspejler sig i en hensigtsmæssig håndtering af dyrene (Breuer 
et al., 2000; Hemsworth et al., 2002; Waiblinger et al., 2002). En enkelt finsk undersøgelse finder ingen 
sammenhæng mellem en positiv attitude hos personalet og ydelse (Kauppinen et al., 2013). 
 

2.6.3 Fjerkræ 

Besætningsstudier af effekt af staldpersonalets attitude og adfærd for dyr-menneskeforholdet er 
ganske få. Cransberg et al. (2000) fandt ingen sammenhæng mellem personalets attitude over for 
slagtekyllinger og slagtekyllingeproduktion og deres adfærd i kyllingestalden. Derimod fandt de en 
sammenhæng mellem personalets adfærd og kyllingernes frygtniveau, og eksempelvis var kyllin-
gerne mere frygtsomme, hvis personalet bevægede sig hurtigt, når de var i kyllingeflokken, og dette 
adfærdsmønster medførte også en forhøjet dødelighed i kyllingernes første leveuge.  

I et studie af, hvor hurtigt ægproduktionen topper hos æglæggere, fandt Edwards et al. (2019), at 
høner der var frygtsomme havde en kortere latenstid til topproduktion, men at dette ikke var påvirket 
af hverken staldpersonalets attitude eller adfærd. De fandt dog også, at personale med en negativ 
attitude over for hønerne og arbejdet i stalden, larmede mere, når de var i stalden. 
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2.7 Sammenfatning – og identifikation af relevante forskningsemner 

For svin, malkekvæg og høns er det tydeligt, at positiv håndtering har en positiv effekt i forhold til at 
nedsætte dyrenes frygtsomhed. Mink er den dyreart der er mindst undersøgt, men et enkelt studie 
viser samme positive effekt. Generelt har negativ håndtering den modsatte effekt, og øger frygtsom-
heden. Nogle studier viser, at dyr bliver mindre frygtsomme med alderen, selvom de kun modtager 
rutinemæssig håndtering, hvilket formodentlig skyldes, at de tilvænner sig kontakt til mennesker (ha-
bituering). Håndtering, der opfattes negativt af dyrene vil formodentlig modvirke denne habituering. 
Høns responderer på at se andre individer bliver håndteret, og visuel kontakt til andre fugle, der 
håndteres positivt kan nedsætte deres frygtsomhed over for mennesker. 
 
I Figur 3 ses et overblik over de faktorer, der direkte eller indirekte påvirker dyr-menneske-forholdet 
(DMF) og dermed dyrets velfærd. Det er ikke nødvendigvis alle faktorer der har betydning for alle 
dyrearter. 
 

Figur 3. Faktorer der direkte eller indirekte påvirker DMF. 

 
 
2.7.1 Forskningsbehov: Alderseffekt – er tidlig håndtering særlig effektiv? 

Hos svin, malkekvæg og høns nedsætter tidlig positiv håndtering frygtsomheden over for mennesker. 
For høns er håndtering inden for de første 3 uger effektiv. For svin mangler der viden om det mest 
optimale tidspunkt for håndtering, men de fleste undersøgelser er lavet i diegivningsperioden. For 
malkekvæg viser undersøgelser, at håndtering de første 4 dage er mere effektivt end på dag 6-9 og 
dag 11-14, og at koens tilstedeværelse reducerer effekten af tidlig håndtering. Hos mink mangler 
der undersøgelser på området.   
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Langtidseffekten af tidlig håndtering er ikke belyst tilstrækkeligt, men hos malkekvæg viser en un-
dersøgelse at frygtreducerende positiv håndtering af kalve ikke kunne måles ved 13-måneders al-
deren.  
 
Forskningsperspektiv: 

Kan man identificere et tidpunkt, hvor tidlig håndtering er mest effektiv og langtids-
holdbar? 
 

2.7.2 Forskningsbehov: Hvor meget håndtering skal der til for at opnå en effekt? 

De eksisterende undersøgelser anvender både forskellige håndteringsbehandlinger og testmetoder 
og studierne udføres med forskelligt dyremateriale, så det er ikke muligt at uddrage konkrete anvis-
ninger på, hvor meget og hvor længe dyr skal håndteres for at det har en given effekt. 
 
Forskningsperspektiv: 

For et givent produktionssystem: Hvordan, hvornår og hvor længe skal dyret håndteres 
før der opnås en effekt? Gerne med det formål at reducere frygtsomhed over for men-
nesker i forbindelse med helt konkret håndteringsproblemer eller managementproce-
durer, der udføres på et bestemt tidspunkt (F.eks. pelsvurdering, afhorning, indfang-
ning). 

 
2.7.3 Forskningsbehov: Opvejning af positive og negative erfaringer med mennesker 

Generelt er dyr, der har været udsat for aversive procedurer mere frygtsomme over for mennesker 
efterfølgende. Desuden viser forsøg, hvor man behandler dyr positivt forud for sådanne aversive pro-
cedurer, for derved at modvirke en øget frygtsomhed i forbindelse med smertefulde eller frygtudlø-
sende procedurer, at dette er vanskeligt.  
 
Forskningsperspektiv: 

Kan man effektivt modvirke negative responser – både akutte og efterfølgende – på 
aversive procedurer? 
 

Kan man udføre aversive procedurer mere skånsomt, og hvilke elementer i personens adfærd eller 
i selve proceduren kan i så fald modificeres for at reducere eller helt undgå en øget frygtsomhed 
hos dyret? 

 

3 Del 2: Sammenligning af dansk praksis og lovgivning med hen-
syn til håndtering af produktionsdyr, med EU-lovgivning og love i 
sammenlignelige lande 

Ved at sammenligne studier, der bruger Welfare Quality-målene for dyr-menneske-forhold (DMF), 
kan man få et indtryk af eventuelle forskelle i, hvilke produktionssystemer og besætningstørrelser der 
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anvendes, og om disse og andre besætningsspecifikke faktorer påvirker mål for dyrenes frygtsom-
hed over for mennesker. Sådanne studier der anvender data fra forskellige lande kan bruges til at 
finde nationale forskelle i Welfare Quality-mål. Ved yderligere at sammenligne dansk lovgivning 
med EU-lovgivningen og lovgivnngen i andre lande, med hensyn til håndtering af dyr i landbruget, 
kan man belyse Danmarks position på området. 

I denne del af besvarelsen præsenteres først en række resultater fra studier, der anvender Welfare 
Quality® (WQ), som evalueringsværktøj, med henblik på at belyse eventuelle praksis-forskelle med 
relation til DMF og håndtering af dyr i danske besætninger og besætninger i udvalgte Europæiske 
lande. 

Dernæst præsenteres en sammenstilling af dansk lovgivning, EU-lovgivning og lovgivningen i Sve-
rige og Spanien. 

 
3.1 Welfare Quality som mål for praksis 

Welfare Quality® (WQ) er et evalueringsværktøj, der er udviklet med det formål at kunne sammen-
ligne dyrevelfærd i produktionsbesætninger på tværs af lande og produktionssystemer (EU). For-
skerne, der har forestået udviklingsarbejdet, kommer fra forskningsmiljøer fra hele Europa og har 
udviklet WQ-målene i samarbejde med landbrugserhvervet. 

I WQ vurderes dyrevelfærd med udgangspunkt i 4 overordnede velfærdsprincipper, der er opdelt i 
2-4 velfærdskriterier, så den samlede protokol er fordelt på 12 uafhængige kriterier (Tabel 1). De 
konkrete mål, der indhentes for de enkelte velfærdskriterier, er primært dyrebaserede (skader, huld-
score, adfærd), men der anvendes også såkaldt ressourcebaserede mål, når der ikke findes et brug-
bart dyrebaseret mål. Eksempelvis tælles antallet af drikkenipler, som udtryk for om der tilstrækkelig 
adgang til vand, i stedet for at observere, hvor meget drikkeadfærd dyrene udfører, hvilket ville være 
mere tidskrævende. Der udregnes en samlet score ud fra de indsamlede data for alle 12 velfærds-
kriterier (Welfare Quality, 2009a, c, b; Welfur, 2015). 

 
Tabel 1. Velfærdsprincipper og kriterier der ligger til grund for Welfare Quality® protokollerne. 
 

Welfare principles Welfare criteria 
Good feeding 1. Absence of hunger 
 2. Absence of prolonged thirst 
Good housing 3. Comfort around nesting 
 4. Thermal comfort 
 5. Ease of movement 
Good health 6. Absence of injuries 
 7. Absence of disease 
 8. Absence of pain induced by management procedures 
Appropriate behaviour 9. Expression of social behaviours 
 10. Expression of other behaviours 
 11. Good human-animal relationship 
 11. Positive emotional state 
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I forhold til dette projekt er det velfærdskriterie nr. 11; ”Good human-animal relationship” (HAR), som 
er relevant. Det hører ind under velfærdsprincippet ”Appropriate behaviour” (hensigtsmæssig ad-
færd), og defineres ved, at dyr skal håndteres godt/ordentligt i alle situationer, hvilket vil sige, at 
personen, der håndterer dyrene skal fremme et godt DMF [Formulering på engelsk fra WQ®: Animals 
should be handled well in all situations, i.e. handlers should promote good human-animal-relations-
hips].  

For hver dyreart er der udviklet en række tests til at vurdere DMF. Det har været målet, at disse tests 
skal kunne foretages nogenlunde ensartet i forskellige besætningstyper, og at de ikke er for tidskræ-
vende. I Tabel 2 gives en oversigt over de tests, der anvendes til svin, malkekvæg, mink, slagtekyllin-
ger og æglæggere, som denne rapport omhandler. De anvendte tests har en del til fælles med de 
frygttests, som omtales i del 1 af denne rapport.  
 
 
Tabel 2. Oversigt over tests der anvendes som det kvantitative mål for velfærdskriteriet dyre-menneske-forhold 
for de forskellige dyregrupper. 

Dyregruppe Testens navn Kort beskrivelse 
Svin   
Søer Avoidance test Person nærmer sig til soens hoved er 0,5 m væk, hvis 

soen ikke fjerner sig så fortsætter personen og sætter sig 
foran soen. Forsøger at røre soen mellem ørerne i 10 se-
kunder.  
Score: Hvor tæt kontakt tillader soen/hvor stor andel af 
søerne tillader tæt kontakt. 

Slagtesvin Avoidance test Personen går ind i stien, står først stille i 30 sekunder og 
bevæger sig dernæst langsomt rundt blandt svinene 
uden at forsøge at berøre dem. Står stille ved udgangs-
punktet og bevæger sig derefter rundt igen i modsat ret-
ning. 
Score: Hvor stor procentdel af dyrene udviser en panik-
reaktion (over eller under 60 %) 

   
Malkekvæg Avoidance di-

stance test 
Personen stiller sig 2 m foran foderbordet, og bevæger 
sig langsomt frem mod koen der testes (et skridt/se-
kund). Forsøger at røre koen på mulen. 
Score: Hvor tæt kontakt tillader koen/hvor stor andel af 
køerne tillader forskellige grader af kontakt. 

   
Mink Approach/avoi-

dance (pindetest) 
Personen stiller sig foran buret og stikker en træspatel 
ind i buret gennem trådnettet. Minkens reaktion efter 
maksimum 15 sekunder registreres og kan enten være 
undersøgende, frygtsom, aggressiv eller uafklaret. 
Score: Andel af mink i hver kategori  

   
Fjerkræ   
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Slagtekyl-
ling 

Avoidance dis-
tance test (Touch 
test) 

Personen sætter sig i kyllingeflokken, hvor der er mindst 
3 kyllinger samlet. Efter 10 sekunder tælles antal kyllin-
ger inden for en armslængde. Dette gentages 21 gange 
i hver flok. 
Score: Totale antal kyllinger inden for rækkevidde 

Æglæg-
gende hø-
ner 

Avoidance di-
stance test 

Løsgående høner: Personen går langs med arealet med 
spaltegulv. Med fremstrakt hånd. Når en høne sidder ved 
kanten af spaltegulvet, standses op, og personen nær-
mer sig hønen med 1 skridt per sekund.   
Høner i bure: Personen går i gangen mellem burene, og 
når en høne stikker hovedet ud af et bur, udføres samme 
procedure, som for løsgående høner. 
Score: Afstanden til hønen, når hun trækker sig væk/an-
del af høner i forskellige afstandskategorier 

I WQ-protokollerne er der også beskrevet et kvalitativt mål for dyrenes affektive tilstand, hvor obser-
vatøren vurderer dyrenes kvalitative adfærdsudtryk ud fra en liste med termer som: afslappet, frygt-
som, deprimeret, rolig, usikker, frustreret, nervøs, oprevet m.m. Undersøgelser der anvender dette mål, 
er ikke taget med i denne rapport. 
 
3.2 Formål og metode – Sammenligning af Welfare Quality-mål 

Formålet med sammenligningen af WQ-mål for DMF er at formidle, om der er forskel på WQ-målet 
for DMF i besætninger med svin, malkekvæg, mink, æglæggende høner og slagtekyllinger i de 
lande vi har valgt at sammenligne – Danmark, Holland, Sverige og Spanien, og mellem de overord-
nede produktionssystemer, der primært anvendes i de pågældende lande, og derudover i forhold 
til eksempelvis besætningstørrelse. 

For at identificere relevante videnskabelige undersøgelser anvendtes en række søgeord til en litte-
ratursøgning i Web of Science.  

Vi brugte følgende søgeord på tværs af alle dyregrupper: Welfare Quality eller WQ sammen med 
de følgende ord relateret til frygtsomhed og DMF: human-animal; HAR; appropriate behaviour; fear; 
handling. For hver dyregruppe blev der sammensat en søgestreng med artsspecifikke søgeord og 
Welfare Quality eller WQ i kombination med hver af søgeordene relateret til frygt og DMF. Søgeord 
for svin: swine; pig; piglet; sow. Søgeord for kvæg: cow; cattle; calf; dairy. Søgeord for mink: mink, og 
derudover tilføjes Welfur udover Welfare Quality og WQ. Søgeord for fjerkræ: poultry; chicken; hen; 
broiler. 
 
3.3 Resultatet af litteraturgennemgangen af WQ-studier med relevans for 
DMF 

Samlet set blev der identificeret 27 artikler, der specifikt omhandlede undersøgelser vedrørende mål 
for Appropriate Behaviour og herunder det kvantitative mål for DMFfrygtsomhed, og de fordelte sig 
på dyregrupperne med henholdsvis 8 på svin; 6 på malkekvæg; 10 på mink og 3 på fjerkræ. Flere 
af artiklerne omhandlede pålideligheden (reliability), gentageligheden (repeatability) og validiteten 
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af målene for DMF/frygtsomhed, og havde ikke til formål at rapportere om nationale forskelle i må-
lene eller at sammenligne produktionssystemer og -metoder. 

Det er således ikke muligt på baggrund af det tilgængelige materiale at svare fyldestgørende på, 
hvordan eksempelvis forskellige produktionssystemer, besætningstørrelser m.m. påvirker kvantita-
tive mål for dyrenes frygtsomhed over for mennesker, endsige variation der skyldes national lovgiv-
ning eller andre forhold. Nedenfor vil der kort blive redegjort for den foreliggende viden – opdelt på 
dyregrupper. 
 
3.3.1 Welfare Quality-studier vedrørende svin: 

To tyske studier undersøgte betydningen af henholdsvis besætningsstørrelse og gruppestørrelse for 
slagtesvins frygtsomhed over for mennesker ved hjælp af WQ protokollen. Meyer-Hamme et al.  
(2018) fandt, at besætningens størrelse ikke havde betydning for slagtesvins frygtsomhed over for 
mennesker, målt som responsen på en person, der går ind i stien (Tabel 1), men samme forsker-
gruppe fandt, at slagtesvin i store grupper (> 30 dyr) er mindre frygtsomme, end svin opstaldet i grup-
per med mindre end 15 eller mellem 15 og 30 dyr (Meyer-Hamme et al., 2016). Et spansk studie 
sammenligner frygtsomhed over for mennesker hos slagtesvin fra besætninger, der enten har et eks-
tensivt (11 besætninger) eller intensivt (10 besætninger) produktionssystem (Temple et al., 2011b), 
og finder ingen forskel. Forventningen var et højere frygtniveau hos de ekstensivt holdte svin, da de 
typisk har mindre human kontakt. Personalet i de ekstensive besætninger håndfodrede dog dyrene 
dagligt med et fodertilskud, hvilket måske kan forklare resultatet. Desuden mener forfatterne, at WQ-
målet for frygtsomhed hos slagtesvin er mere sensitivt i ekstensive produktionssystemer, hvor dyrene 
har mere plads og dermed bedre mulighed for at flytte sig væk, hvilket gør målet mere entydigt. I 
produktionssystemer, hvor dyrene har mindre plads til at flygte på, kan frygtreaktionen være sværere 
at vurdere.  

Den anvendte frygttest til slagtesvin er blevet kritiseret for at have en lav gentagelighed (Czycholl et 
al., 2018) og manglende pålidelighed (Czycholl et al., 2016). Desuden fandt Temple et al. (2011a) i 
et studie, hvor der indgik 30 spanske slagtesvinebesætninger, at målet havde så lav variation, at det 
ikke kunne analyseres. I samme publikation diskuteres det også, at faktorer som grisenes alder, ge-
netik, samt miljøfaktorer bør indgå i fortolkningen af dette mål. Et enkelt studie har anvendt et andet 
mål for DMF på slagtesvin på slagteriet, nærmere bestemt deres vokaliseringer/skrig (high pitch vo-
calisations) på vej til bedøveren (”stunneren”). Dette blev udført på i alt 42 slagterier i Portugal, Italien, 
Brasilien, Spanien og Finland. De fandt ingen forskel mellem slagterier i de forskellige lande, men at 
grisene skreg mere, hvis der blev anvendt elektrisk bedøvelse sammenlignet med CO2, som bedø-
velse (Dalmau et al., 2016). Kun en undersøgelse beskæftiger sig med Welfare Quality protokollen 
for søer, hvor testen for DMF/frygtsomhed er en ”approach test” (tabel 2). De finder, at testen har en 
dårlig gentagelighed, og konkluderer, at den egner sig dårligt til at vurdere DMF/frygtsomhed som 
delmål for velfærd (Friedrich et al., 2019).  

Sammenfatning af studier på slagtesvin: Et studie finder ingen effekt af besætningsstørrelse, et andet 
at der ikke er forskel på intensive og ekstensive produktionssystemer, et tredje, at svin i store gruppe 
er mindre frygtsomme. Et studie der sammenligner frygtsomhed på slagterier i flere lande finder in-
gen forskelle mellem lande. 
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3.3.2 Welfare Quality-studier vedrørende malkekvæg: 

Heller ikke for køer i malkekvægsbesætninger har besætningsstørrelse betydning for dyrenes frygt-
somhed over for mennesker ifølge WQ-protokollen. De Roches et al. (2014) undersøgte ved hjælp 
af WQ-protokollen til malkekøer, hvorvidt en række besætningskarakteristika (produktionssystem, 
malkesystem, besætningsstørrelse (21-120 køer), geografisk placering og kvægrace) havde betyd-
ning for dyrevelfærd. Der indgik ikke besætninger, hvor køerne er opbundne (bindestald) i undersø-
gelsen. Der var stor variation i frygtsomhed over for mennesker (avoidance distance) i de 131 franske 
besætninger, men ingen af de 5 WQ-kriterier havde signifikant effekt. DMF (avoidance distance) 
afhang heller ikke af besætningsstørrelse i et tysk studie af 80 konventionelle malkebesætninger 
(45-1629 køer) med løsdriftssystem (Gieseke et al., 2018). Beggs et al. (2019) brugte en modificeret 
version af avoidance-testen i australske besætninger med malkekøer i produktionssystemer med 
adgang til græsmark. De fandt stor variation i ”avoidance distance”, men besætningsstørrelsen 
(<300 – 750+) havde ikke betydning for frygtsomheden. 

To undersøgelser finder ikke forskelle mellem produktionssystemer (des Roches et al., 2014; Zuliani 
et al., 2017), mens en enkelt gør (Popescu et al., 2014). Des Roches et al (2014) sammenligner ude-
lukkende løsdriftsstalde, mens Popescu et al., (2014) sammenligner 60 rumænske besætninger, hvor 
halvdelen har løsdrift og halvdelen bindestald. Sidstnævnte finder, at løsdriftsstalde er velfærdsmæs-
sigt bedst på de fleste parametre, men med hensyn til frygtsomhed over for mennesker (avoidance 
test), får køer fra besætninger med bindestalde den bedste score. Zuliani et al. (2017) sammenligner 
1) 23 bindestalde, hvor køerne enten har adgang til mark i under 100 dage året med 2) køer fra i alt 
23 besætninger, hvor køerne enten kunne bevæge sig frit (løsdrift) eller var opstaldet i bindestald, 
men med adgang til mark i over 100 dage/år. De finder ikke forskel på frygtsomhed over for men-
nesker (avoidance test). Et fransk studie, der fokuserer på reproduktionsresultater (Grimard et al., 
2019) finder en positiv korrelation til den samlede WQ-score, men ingen direkte sammenhæng til 
frygtsomhed over for mennesker.  

Sammenfatning af studier på malkekvæg: Ingen studier fandt sammenhæng mellem besætnings-
størrelse og DMF. Et studie finder at køer i bindestald er mindre frygtsomme, mens et andet studie 
ikke gør. Der synes dog at være en række andre parametre, der adskiller de undersøgte produkti-
onssystemer. 
 
3.3.3 Welfare Quality (Welfur)-studier vedrørende mink: 

De eksisterende studier vedrører udviklingen af Welfur-protokolen (Mononen et al., 2012) og forskel-
lige metodiske udfordringer. To studier omhandler betydningen af tidspunktet for velfærdsvurderin-
gen (Henriksen and Moller, 2015; Henriksen et al., 2016). Til forskel fra de fleste andre domesticerede 
husdyrarter, kan mink ikke reproducere sig året rundt, men følger den naturlige reproduktionscyklus 
over året, og derfor har tidspunktet for en velfærdsvurdering stor betydning (Henriksen and Moller, 
2015). Det første studie viser, at delmål for eksempelvis huld (hunmink), tilsvining af rede og fore-
komst af diarré, ændrer sig de første dage efter fødslen, selvom det ikke påvirker den samlede score 
(Henriksen and Moller, 2015). Det andet studie finder, at Welfur-scoren påvirkes af tidspunkt på året, 
og hvilken reproduktionsfase minken er i, og at en fyldestgørende velfærdsvurdering vil kræve, at 
der indsamles scorer fra flere faser (Henriksen et al., 2016).  
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Sammenfatning af studier på mink: Der er tilsyneladende en stor effekt af tidspunktet for velfærds-
vurderingen. 
 
3.3.4 Welfare Quality-studier vedrørende fjerkræ: 

Der er fundet 3 relevante Welfare-Quality-undersøgelser af slagtekyllinger, og ingen på ælglæg-
gende høner. Tuyttens et al. (2015) sammenligner velfærden i belgiske og brasilianske besætninger 
med slagtekyllinger. De finder, at den samlede WQ-score er bedst for brasilianske besætninger, 
mens del-scoren for Human-Animal Relationsship (touch test, Tabel 1) er bedst i de belgiske besæt-
ninger. Dette kan dog også skyldes, at de brasilianske kyllinger har en bedre gangscore og har bedre 
plads, hvilket gør dem bedre i stand til at flytte sig.  

At frygtmålet, der bruges i slagtekyllingebesætninger, kan misfortolkes, bliver også diskuteret i en 
svensk undersøgelse (Wilhelmsson et al., 2019). Her sammenlignes frygtsomheden hos slagtekyllin-
ger fra hurtigt- og langsomt voksende avlslinjer, samt betydningen af proteinindholdet i foderet. De 
finder ingen effekt af fodertypen, men at der med stigende alder er flere af de hurtigt voksende 
kyllinger, der kan berøres i frygttesten (Touch test, Tabel 1). De vurderer dog ikke, at dette er et udtryk 
for reduceret frygtsomhed hos de hurtigt voksende kyllinger, men snarere er et udtryk for, at de har 
nedsat bevægelsesevne, som følge af en hurtigere vækstrate. Validiteten af frygttesten i WQ-proto-
kollen for slagtekyllinger diskuteres også af Vasdal et al. (2018), der påpeger, at resultatet i ”Touch 
testen” kan være konfunderet med bevægelsesevne og at testen bør valideres yderligere, eller 
eventuelt bør erstattes af en test type, der ikke beror på kyllingernes evne til at bevæge sig. Endelig 
undersøgte Buijs et al. (2017) sensitiviteten af den samlede WQ-score, og hvilke delelementer, der 
har størst betydning for den overordnede velfærdsvurdering. De fandt, at især ”drinker space” og 
belægningsgrad vægter højt i den samlede score, mens målet for DMF kun har lille betydning.  

Sammenfatning af studier på fjerkræ: Det anvendte frygtmål påvirkes tilsyneladende af gangscore, 
således at det er svært at adskille en lav score for frygtsomhed med reduceret evne til bevægelse. 
Dette gør det svært at foretage retvisende sammenligninger af velfærden med WQ-protokollen. 
 
3.4 Lovgivning med relevans for DMF og frygtsomhed hos udvalgte produkti-
onsdyr i Danmark, EU og udvalgte sammenlignelige lande 

Formålet med dette afsnit d er at sammenstille love og bestemmelser i dansk lovgivning af betyd-
ning for DMF og frygtsomhed over for mennesker med lovgivningen i EU og udvalgte sammenligne-
lige lande.  

Derudover er formålet at synliggøre, hvor dansk lov er skærpet i forhold EU-lovgivningen, og endelig 
lave en sammenligning af dansk, svensk og spansk lovgivning på området. Som udgangspunkt 
skulle hollandsk lov også indgå, men er udeladt, da det var for tidskrævende at få oversat materialet. 
Som nævnt i indledningen viste denne juridiske del af projektet sig at være mere omfattende end 
først antaget, og desuden at kræve en viden om juridiske forhold, som ikke er tilstede i Institut for 
Husdyrvidenskab. Derfor valgte jeg at spørge Cand. Jur. Sacha Lucassen om hjælp. Hun fik tilsendt 
en mail med en liste af de steder i dansk lovgivning, som skulle sammenholdes med EU-lovgivnin-
gen og den nationale lovgivning i henholdsvis Sverige og Spanien samt en specifik beskrivelse af, 
hvad hun skulle bidrage med. En præcisering af Sacha Lucassens opdrag og bidrag, kan ses via 
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dette link Appendix A. Nationalt lovstof er som udgangspunkt ikke oversat til andre sprog, så opga-
ven var, udover at finde lovgivningen fra de andre lande, også at oversætte dem til dansk, dog 
ikke den svenske. Sacha Lucassen taler spansk og kunne derfor, udover at bidrage med sin juridi-
ske viden, hjælpe med at oversætte spansk lovgivning til dansk.  
 
3.4.1 Dansk lov 

En oversigt over de passager i den danske lovgivning, der vedrører DMF og dyrenes frygtsomhed 
over for mennesker, kan ses via dette link Appendix B. Bilaget er opdelt i 3 overordnede overskrifter:  

I. Lovgivning der gælder generelt og for flere arter 

II. Lovgivning om managementprocedurer 

III. Lovgivning om specifikke arter/dyregrupper.  

Lovgivningen i Appendix B vedrører håndtering af dyr, managementprocedurer (eksempelvis hale-
kupering, næbtrimning, afhorning m.m.), drivning med dyr, samt lovgivning, der omtaler egenskaber 
ved dyret, der kan have betydning for DMF (frygtsomhed, domesticeringsgrad m.m.). Det er kun ud-
valgte passager fra lovteksten, der angives, i Appendix B og ikke lovene og bekendtgørelserne i 
deres fulde længde. 
 
3.4.2 Sammenligning af dansk lov med EU-lovgivningen og national lov i Spanien og Sve-
rige 

Med udgangspunkt i oversigten i Appendix B er der foretaget en yderligere udvælgelse af steder i 
lovgivningen, der i det efterfølgende sammenholdes med EU-lovgivningen og lovgivningen i Spa-
nien og Sverige. Denne sammenligning foretages med udgangspunkt i følgende overordnede over-
skrifter: 

1. Håndtering af dyr og hvordan man skal forholde sig til frygtsomme dyr/ forebyggelse af frygt-
somme dyr, herunder dagligt tilsyn 

2. Aversive procedurer – hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt? 

3. Drivning og flytning af dyr 

For hver af de listede love og bekendtgørelser er kun de relevante paragraffer vist, og dernæst de 
sammenlignelige passager i henholdsvis EU-lovgivningen, samt spansk og svensk lovgivning. Pas-
sagerne fra EU-lovgivningen og spansk og svensk lovgivning, er placeret i tabeller, og teksten i disse 
tabeller er alle udvalgt, og for den spanske lovteksts vedkommende, oversat af Cand. Jur. Sacha 
Lucassen. Enkelte steder er der i oversættelsen fra spansk til dansk nogle ord, som tilsyneladende 
mangler, og her er der med kantet parentes, sat det/de ord ind som jeg vurderer mangler. Al anden 
tekst dette afsnit, er skrevet af Karen Thodberg. I teksten angives det, med fed skrift, om dansk lov er 
skærpet i forhold til EU-lovgivningen, og hvorvidt svensk og spansk lov er skærpet eller ej i sammen-
ligning med den danske- og EU-lovgivningen. Til sidst i afsnittet, er angivet en liste med de love og 
bekendtgørelser der nævnes i den følgende tekst. 

https://bit.ly/2NlFMjr
https://bit.ly/2AYHZ1t
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3.4.2.1 Håndtering af dyr og hvordan man skal forholde sig til frygtsomme dyr og forebyggelse af 
frugtsomme dyr, herunder dagligt tilsyn 

Her præsenteres paragraffer i love og bekendtgørelser omhandlende håndtering af dyr, forholds-
regler med hensyn til forebyggelse af og særlige forhold for frygtsomme individer. Med undtagelse 
af Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr (BEK nr. 1553 11/12/2015), nævnes håndtering af dyr 
og frygtsomhed kun indirekte eller meget overfladisk. 

Bekendtgørelse om dyreværnsloven (LOV nr. 20 11/01/2018)  

§ 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, 
lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. 

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, 
vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige 
behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 

EU-lovgivning  

Ifølge EUF-art 13 skal Unionen og medlemsstaterne tage fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende 
væsener. Dette er dog en del af Lissabon traktaten og skal ikke implementeres direkte. 
 
Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål (Artikel 3 og 
4) 

Artikel 3: Medlemsstaterne sørger for, at ejere eller tilsynsførende træffer alle passende foranstaltninger 
med henblik på at sikre deres dyrs velfærd samt sikre, at dyrene ikke påføres unødig smerte, lidelse eller 
skade. 

Artikel 4: Medlemsstaterne drager omsorg for, at de forhold, hvorunder dyr (bortset fra fisk, reptiler og pad-
der) opdrættes eller holdes, under hensyntagen til deres art og til graden af deres udvikling, tilpasning og 
tamhed samt deres fysiologiske og etologiske behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og 
videnskabelige erfaringer, opfylder betingelserne i bilaget. 

Dansk lovgivning lægger sig tæt op af EU- lovgivningen. EUF art. 13 nævner dyr som følende væs-
ner, og dette er medtaget i den netop vedtagne ”Lov om dyrevelfærd”. Den danske dyreværnslov 
indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998. Den 
danske lov bruger ordene ”hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæs-
sige behov”, hvorimod EU-lovgivning benytter ”hensyntagen til deres art og til graden af deres ud-
vikling, tilpasning og tamhed samt deres fysiologiske og etologiske behov”. 

 
Spansk lov Svensk lov 
(Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el 
cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio. 
TÍTULO I Explotación, transporte, experi-
mentación y sacrificio de animales: 

Djurskyddslag; 2018:1192) 

Artikel 4. Dyrehold 1 kap. 1 § Denna lag syftar till att säkerställa ett gott 
djurskydd och främja en god djurvälfärd och re-
spekt för djur. 
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De offentlige myndigheder vedtager de nød-
vendige foranstaltninger for at sikre, at dyre-
hold ikke påføres smerte, lidelse eller unødig 
skade. 
 
For at opnå dette skal de tage højde for dyrets 
art og grad af udvikling, tilpasning og dome-
sticering såvel som dyrets fysiologiske og eto-
logiske behov i henhold til erhvervet erfaring, 
videnskabelig viden og fællesskabs- og nati-
onale regler for 
anvendelse i alle tilfælde. 
 
 

 
2 kap. Allmänna bestämmelser om hur djur ska 
hanteras, hållas och skötas 
Grundläggande djurskyddskrav 
1 § Djur ska behandlas väl och skyddas mot onö-
digt lidande och sjukdom. 
 
God djurmiljö och naturligt beteende 
2 § Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och 
på ett sådant sätt att 
  1. deras välfärd främjas, 
  2. de kan utföra sådana beteenden som de är 
starkt motiverade för och som är viktiga för deras 
välbefinnande (naturligt beteende), och 
  3. beteendestörningar förebyggs. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för 
eller förbud mot viss djurhållning för att tillgodose 
kraven enligt första stycket. 
 

Spanien har implementeret EU-lovgivningen 
direkte. 

Svensk lov er på linje med dansk og begge nævner 
at dyr skal beskyttes mod lidelse, svensk lov tilføjer 
yderligere at dyr skal respekteres (hvilket er taget 
med i Lov om dyrevelfærd – LOV nr. 133 
25/02/2020) 

Samlet konklusion: Spanien har kun implementeret EU-lovgivning, hvorimod Danmark og Sverige 
nævner, at dyr skal beskyttes mod lidelse. I svensk lov indgår endvidere, at dyr skal respekteres.  

Bekendtgørelse af dyreværnsloven (LOV nr. 20 11/01/2018) (fortsat) 

§ 5. Det er forbudt at tvangsfodre et dyr, medmindre det er påkrævet for at behandle dyret mod 
sygdom. 

 

 
EU-lovgivning  

Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998: Foder, vand og andre stoffer 

14. Alle dyr skal have nærende foder, der passer til deres alder og art, og fodermængden skal være 
tilstrækkelig til at holde dyrene i forsvarlig sundhedsmæssig tilstand og dække deres ernæringsbe-
hov. Intet dyr må gives foder eller drikke på en måde, der kan påføre det unødig lidelse eller skade, 
og foder og drikke må heller ikke indeholde stoffer, der kan forårsage unødig lidelse eller skade. 

EU har tiltrådt konventionen fra Europa Rådet, hvorefter det kun er tilladt at tvangsfodre i 
forbindelse med foie gras i lande, hvor dette allerede er en del af deres landbrug, herunder bl.a. 
Frankrig, Belgien og Spanien, men ikke i Danmark.  
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Spansk lov Svensk lov 
§ 12 

Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el 
que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas. 
Anexo 

 

8. Mad, vand og andre stoffer. 

a) Dyr bør have en sund kost, der passer til deres 
alder og art, samt i tilstrækkelig mængde til at 
opretholde godt helbred og imødekommer deres 
ernæringsbehov. Der skal tages højde for deres 
fysiologisk behov i henhold til de erhvervede 
erfaringer, herunder udviklingen af produktiv 
erfaring og fremskridt inden for videnskabelig 
forskning. Der skal ikke gives dyrefoder eller væske 
på en måde, der forårsager unødig lidelse eller 
skade, og deres [foder] må ikke indeholde [mad 
eller] stoffer, der måtte forårsage dem unødig 
lidelse eller skade. 

b) Alle dyr skal have adgang til mad med 
passende intervaller til deres fysiologiske behov 
under hensyntagen til erfaringer og opnået 
produktiv erfaring samt ny videnskabelig forskning. 

Ingen direkte regel om forbud mod 
tvangsfodring, men det fremgår indirekte af 
deres dyreværnslovgivning.  

 

Spanien nævner ikke, til forskel fra Danmark, i 
deres lovgivning noget forbud mod tvangsfodring, 
men har blot implementeret EU’s lovgivning, 
hvorefter dyrene ikke må fodres således de 
påføres unødig lidelse.   

I Sverige foretages der ikke tvangsfodring, 
ligesom i Danmark, og et forbud kan læses 
implicit af deres lovgivning.  

 

Samlet konklusion: Spanien har kun implementeret EU-lovgivning, hvorimod tvangsfodring er 
forbudt i Danmark og Sverige.  

Bekendtgørelse af dyreværnsloven (LOV nr. 20 11/01/2018) (fortsat) 

§ 3, Stk. 3. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder 
dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt. 

EU-lovgivning  
Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998, bilag, tilsyn, nr. 2.  
Alle dyr, der holdes i produktionssystemer, hvor deres velfærd kræver, at de hyppigt bliver tilset af 
mennesker, tilses mindst én gang om dagen. Dyr, der opdrættes eller holdes i andre systemer, tilses 
så tilpas hyppigt, at de ikke lider nogen overlast. 

EU-lovgivningen nævner, at dyr i bestemte produktionssystemer skal tilses dagligt, mens dyr i andre 
systemer skal tilses så hyppigt, at de ikke lider nogen overlast. Hvorimod den danske lovgivning 
nævner, at alle der holder dyr skal tilse disse mindst én gang dagligt, undtagen dyr på græs, der 
skal tilses jævnligt. Dansk lov er således skærpet på området. 
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Spansk lov Svensk lov 
Código de Protección y Bienestar Animal. § 12 
- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por 
el que se incorpora al ordenamiento jurídico 
la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección 
de los animales en las explotaciones 
ganaderas 

Djurskyddslag (2018:1192) 

 

Anexo  

2. Inspektioner eller kontrol, der skal udføres af 
ejeren eller opdrætter. 

a) Alle dyr som holdes i rum og hvor deres 
velfærd afhænger af hyppig menneskelig 
opmærksomhed inspiceres mindst en gang 
dagligt. Dyr, der er opdrættet eller holdes i 
andre systemer, skal blive inspiceret med 
intervaller nok til at undgå lidelse. 

Krav på tillsyn, foder och vatten 

4 § Djur ska ges tillräcklig tillsyn. 

Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten som 
är av god kvalitet. Foder, vatten och 
utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om 
krav på tillsyn, utfodring och vattning av djur.  

Spansk lov ligger tæt op af EU-lovgivningen – 
og er således ikke skærpet. 

Svensk lov ligner tilsyneladende EU-lovgivningen – 
og er således ikke skærpet. 

Samlet konklusion: Dansk lov er tilsyneladende skærpet og kræver dagligt tilsyn for alle dyr i 
menneskers varetægt, med undtagelse af fritgående dyr. 

Dagligt tilsyn nævnes dog også i en række danske bekendtgørelser om hold af dyr, og her anføres 
det i nogle tilfælde, at der kræves 2 tilsyn/døgn, og at der skal være plads/adgang/lys til dyrene, så 
det er muligt at lave tilsyn.  

 

Bekendtgørelse om beskyttelse af svin (BEK nr. 17 07/01/2016) 

§ 9. Alle svin skal tilses mindst én gang daglig af den ansvarlige for dyreholdet. Stk. 2. Der skal være 
fri adgang til inspektion af hvert enkelt svin. 

 
Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (LBK nr. 58 11/01/2017) 
(ophævet?) 

§ 7. Den ansvarlige for bedriften skal sørge for, at kreaturer tilses mindst en gang om dagen. 

 
Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve (BEK nr. 35 11/01/2016) 

§ 11. Opstaldede kalve skal tilses mindst to gange dagligt af den ansvarlige for dyreholdet og kalve, 
der holdes udendørs, mindst en gang dagligt. 

 
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr (BEK nr. 1553 11/12/2015) 
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§ 6. Pelsdyr skal tilses mindst en gang om dagen. Tilsynet skal foretages uanset et eventuelt automa-
tisk overvågningsudstyr. 

§ 7. Ved udformning, etablering og vedligeholdelse af indhegninger, bygninger, bure og udstyr til 
pelsdyr skal følgende krav overholdes: 

(10 underpunkter, hvoraf 3 er vist) 

3) Det skal uden vanskelighed være muligt at tilse alle pelsdyr grundigt. 

4) Hvis der anvendes bure, skal åbningen være så stor, at pelsdyrene kan sættes ind og tages ud af 
buret uden vanskeligheder, og burene skal holdes i forsvarlig stand. 

7) Der skal være udstyr til rådighed til en forsvarlig håndtering af pelsdyrene ved undersøgelse, be-
handling eller udtagning af prøver. 

 
Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner (BEK nr. 881 28/06/2016) 

§ 12. Ejeren eller den, der er ansvarlig for hønerne, skal drage omsorg for, at alle høner tilses mindst 
én gang i døgnet. 

 
Bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger 
(BEK nr. 1047 13/08/2018) 

§ 3. Alle dyr skal tilses mindst to gange dagligt. Døde dyr skal fjernes med det samme. Syge, 
tilskadekomne og afmagrede dyr og dyr med misdannelser skal aflives straks, medmindre der 
omgående iværksættes passende behandling. Der skal tilkaldes en dyrlæge, når det er nødvendigt, 
herunder ved mistanke om udbrud af en smitsom sygdom, der er anmeldepligtig efter 
bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr. 

Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr (Bek nr. 707 af 18/07/2000): 

§ 18. Der må ikke holdes dyr til landbrugsformål, hvis det ud fra dyrets genotype4 eller fænotype med 
rimelighed kan forventes at det kan ske uden at skade dyrets sundhed eller velfærd. 

EU-lovgivning 
Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998, bilag, avlsmetoder, nr. 21: 
Der må ikke holdes dyr til landbrugsformål, hvis det ikke ud fra dyrets genotype eller fænotype med 
rimelighed kan forventes, at det kan ske uden at skade dyrets sundhed eller velfærd. 

Dansk lovgivning har samme formulering som i EU-lovgivningen – og er således ikke skærpet. 

 

 

 

                                                      
4 Her henvises formodentlig til domesticeringsgrad. 
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Spansk lov Svensk lov 
§ 12 
Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el 
que se incorpora al ordenamiento jurídico la Direc-
tiva 98/58/CE, relativa a la protección de los ani-
males en las explotaciones ganaderas 
Anexo 

 

9. Mutilaciones 
b) Intet dyr må holdes på en besætning til 
husdyrformål, medmindre der er grund til at 
forvente, baseret på dens genotype og fænotype, 
at de kan opholde sig på besætningen uden 
skadelige konsekvenser for deres helbred eller 
trivsel i overensstemmelse med de gældende 
erfaringer og blandt dem den produktive erfaring 
og fremskridt inden for videnskabelig forskning og 
i lyset af art, udviklingsgrad, tilpasning og 
domesticering. 

Ingen tilsvarende lov 

Spansk lov ligger tæt op af EU-lovgivningen – og er 
således ikke skærpet 

 

Samlet konklusion: Ingen skærpelse fra de 3 sammenlignede lande i forhold til EU-lovgivningen. 

 
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr (BEK nr. 21 
07/01/2016): 

§ 22. Ved enhver flytning skal dyr håndteres på en rolig måde, uden brug af støj og uden ophidselse 
for dyrene. 

§ 44. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén 
og væsentlig ulempe under deres ophold på andre samlinger af dyr. De skal herunder håndteres på 
en rolig måde, uden brug af støj og uden ophidselse for dyrene. 

EU-lovgivning 
Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004.  
Kapitel III, Transportpraksis 
Faciliteter og procedurer 
1.3. Pålæsnings- og aflæsningsfaciliteter, herunder gulve, skal være udformet og indrettet samt ved-
ligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, 
deres ophidselse og ængstelse under flytningen begrænses mest muligt, og deres sikkerhed tilgode-
ses; først og fremmest må overflader ikke være glatte, og der skal være monteret sidebeskyttelse, så 
dyrene forhindres i at undslippe. 

Den danske lovgivning indeholder de samme elementer som EU-lovgivningen, men nævner 
herudover håndtering, og at der ikke må bruges støj.  
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Spansk lov Svensk lov 
§ 20 
Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, 
sobre normas de sanidad y protección animal 
durante el transporte 

Djurskyddslag (2018:1192) 

 

Artikel 5. Transport af dyr. 
1. Offentlige myndigheder vedtager de 
nødvendige foranstaltninger, så der kun 
transporteres dyr, der er i stand til at rejse sig, så 
transporten udføres uden at forårsage dem 
skader eller unødvendig lidelse, så der er mest 
mulig reduktion af turens varighed og for 
opmærksomheden på dyrenes behov under 
transport.  
2. Transportmidlet og læsnings- og 
aflæsningsfaciliteterne skal konstrueres, 
opbygges, vedligeholdes og bruges korrekt for at 
undgå skader og unødvendig lidelse for dyr, og 
så deres sikkerhed er garanteret. 
3. Personale, der håndterer dyr, vil blive uddannet 
eller trænet korrekt for at opnå dette og vil udføre 
sin mission uden at ty til vold eller metoder, der 
kan forårsage frygt, skader eller unødvendig 
lidelse hos dyrene. 

Transport av djur 

13 § Djur ska transporteras i transportmedel som 
är lämpliga för ändamålet och som ger varje 
djur skydd mot värme och kyla samt mot stötar, 
skavning och liknande. I den utsträckning som 
det behövs ska djuren hållas skilda från 
varandra. 

Den som transporterar djur ska ha tillsyn över 
djuren och vidta de åtgärder som behövs för att 
djuren under pålastning, transport och 
urlastning inte ska skadas eller orsakas lidande. 

 

Spansk lov ligger tæt op af EU-lovgivningen, men 
nævner som den danske, også håndtering di-
rekte.   

Svensk lov ligner EU-lovgivningen og nævner 
ikke specifikt håndtering.  

Samlet konklusion: Dansk lov er den mest specifikke og nævner ud over håndtering, at man ikke 
må anvende støj ved håndtering. Spansk lov nævner også håndtering direkte, mens svensk lov ikke 
er skærpet yderligere i forhold til EU-lovgivningen. 

 
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr (BEK nr. 1553 11/12/2015) 

§ 2. Pelsdyr, der er født i naturen, må ikke anvendes i pelsdyrproduktion. 

§ 5. Der skal ske en passende omhyggelig håndtering af eller anden kontakt med pelsdyrene fra et 
tidligt tidspunkt i deres liv med henblik på at sikre, at graden af tillidsfuldhed øges. 

§ 17. Indfangning, håndtering og flytning af pelsdyr skal udføres på en skånsom måde, der påfører 
pelsdyret selv og de øvrige dyr mindst mulig uro eller frygt. Pelsdyr må ikke løftes eller bæres i halen 
eller ørene. 

§ 19. Stærkt frygtsomme dyr må ikke anvendes til avl. Avlsprogrammer skal tage særligt hensyn til 
egenskaber, der kan føre til forbedring af dyrenes sundhed og velfærd ud over produktionsegenska-
ber, herunder selektion for tillidsfulde dyr. 
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EU-lovgivning 
Ingen artsspecifik lovgivning 

Dansk lov vedrørende pelsdyr er skærpet i forhold til EU-lovgivningen, der ikke har nogen regulering 
på området. 
 

Spansk lov Svensk lov 
Ingen lovgivning vedr. pelsdyr 
 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om 
uppfödning och hållande av pälsdjur - SJVFS 2019:16 

 5 § Endast djur som är födda i fångenskap får födas upp 
eller hållas för produktion av päls eller skinn. 

10 § I avelsarbete och vid selektion av avelsdjur ska 
särskild hänsyn tas till egenskaper som främjar, och kan 
leda till förbättring av, djurens hälsa och välfärd. Mycket 
rädda djur ska inte användas i avel. 

16 § Djuren ska från tidig ålder hanteras så att de blir vana 
vid människor. Djuren får inte bäras i pälsen, svansen eller 
öronen utan ska lyftas och bäras med stöd under 
kroppen. Päls får inte plockas från levande pälsdjur. 

17 § Infångning eller flyttning av djur ska ske på ett sätt 
som så långt som möjligt inte utsätter djuret eller andra 
djur för stress. Fixeringsutrustning får endast användas när 
det är nödvändigt med hänsyn tagen till djuret och den 
som hanterar det.  Djur som har kommit lösa ur sina 
utrymmen ska fångas så snart som möjligt. Om fällor 
används ska de ses till minst två gånger om dagen, med 
högst 12 timmars intervall. 

Ingen lovgivning Lignende lovgivning i både Danmark og Sverige 

Samlet konklusion: Danmark og Sverige har meget enslydende lovgivning og skærpet lovgivning i 
forhold til EU og Spanien. Lovgivning om hold af pelsdyr er bemærkelsesværdig i forhold til lovgiv-
ning vedrørende hold af andre arter, da det er eksplicit beskrevet, at der ikke må avles for frygt-
somme dyr, at dyrene skal håndteres tidligt, og ved at der gives meget specifikke anvisninger på 
håndtering (med henvisning til frygtsomhed). 
 
3.4.2.2 Aversive procedurer – hvad er tilladt, og hvad er ikke tilladt? 

Aversive procedurer er eksempelvis halekupering, kastration, afhorning, tandslibning, næseringning, 
øremærkning, klovbeskæring, næbtrimning, afklipning af kam og sporer på fjerkræ. Det er relevant 
her, fordi disse procedurer enten er smertefulde, eller vil opleves som ubehagelige for dyrene og 
potentielt kan forværre deres forhold til mennesker.  

 
Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr (BEK nr. 1402 27/11/2018) 

§ 1. Dyr må kun halekuperes, hvis det konkret er påkrævet af veterinære hensyn. Dyret skal bedøves, 
inden kuperingen foretages.   
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§ 4. Svin må ikke kuperes rutinemæssigt 

Stk. 2. Pattegrise kan halekuperes inden for dyrets 2.-4. levedøgn, hvis der er skriftlig dokumenta-
tion for, at der er sket skader på haler (halebid), jf. dog § 5, stk. 1. 

 
EU-lovgivning 
RÅDETS DIREKTIV 2008/120/EF af 18. december 2008 
Intet generelt forbud mod kupering. 
BILAG 1 KAPITEL 1 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER 

8. Alle procedurer, der har til formål at foretage indgreb til andre end terapeutiske eller diagnostiske 
formål eller til identificering af svin i overensstemmelse med den relevante lovgivning, og som 
resulterer i beskadigelse eller tab af en følsom legemsdel eller ændring af knoglestrukturen, forbydes 
med følgende undtagelser:  

— en ensartet formindskelse af pattegrises hjørnetænder ved slibning eller klipning senest på 
syvendedagen efter fødslen, således at der bliver en intakt, glat flade tilbage; orners hjørnetænder 
kan om nødvendigt formindskes i længden for at undgå beskadigelse af andre dyr eller af 
sikkerhedsgrunde  

— afklipning af en del af halen  

— kastrering af hansvin ved andre metoder end overrivning af væv  

— næseringning, dog kun når dyrene holdes i udendørs opdrætssystemer og i overensstemmelse 
med den nationale lovgivning. Hverken haleklipning eller formindskelse af hjørnetænder må 
foretages rutinemæssigt, men kun hvis der er vidnesbyrd om, at der er forårsaget skader på sopatter 
eller andre svins ører eller haler.  

Inden udførelsen af disse procedurer skal der træffes andre foranstaltninger til at forhindre 
halebidning og andre uvaner under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige 
miljøforhold eller driftsledelsessystemer skal derfor ændres. Ovennævnte procedurer må kun udføres 
af en dyrlæge eller en person, der er uddannet som omhandlet i artikel 6, og som har erfaring i 
udførelsen af de anvendte teknikker med passende midler og under hygiejniske forhold. Hvis der 
foretages kastration eller haleklipning senere end på syvendedagen efter fødslen, skal den altid 
foretages af en dyrlæge og under bedøvelse og yderligere længerevarende analgesi. 

Dansk lov er skærpet og stiller yderligere krav til halekupering. Hvis der er foretaget foranstaltninger 
til forebyggelse af halebid og der undtagelsesvis må kuperes, kan der dog højst klippes op til halv-
delen af halen. Yderligere er der indskærpet i dansk lov, at der i disse tilfælde kun må foretages 
halekupering fra 2.-4. levedøgn, hvor det i henhold til EU-direktivet er tilladt indtil på syvendedagen 
efter faring. 
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Spansk lov Svensk lov 
§ 14 Real Decreto 1135/2002, de 31 de oc-
tubre, relativo a las normas mínimas para la 
protección de cerdos. 

 

Direkte implementering af EU-direktivet, jf. 
ovenstående 

I svensk lovgivning fremgår hvilke indgreb der kan 
foretages og der nævnes ikke halekupering. Dette 
er dermed forbudt.  

 

Spanien har ikke skærpet lovgivning ift. DK Sveriges lovgivning er skærpet, da de har et 
generelt forbud mod halekupering 

Samlet konklusion: Svensk lovgivning forbyder helt halekupering, og har således den mest restrik-
tive lovgivning på området. I Danmark må svin halekuperes under nogle givne omstændigheder, 
men kun dag 2-4 fra fødslen, hvorimod det er tilladt indtil dag 7 i EU-lovgivningen. Desuden må 
man i Danmark kun fjerne halvdelen af halen. Spanien følger kun EU-lovgivningen. 

 
Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr (BEK nr. 1402 27/11/2018) (fortsat) 

§ 6. Dyr må kun kastreres, hvis dyret er bedøvet, inden kastrationen foretages.  

Stk. 2. Svin må dog herudover kastreres i overensstemmelse med § 8. 

§ 8. Kastration af pattegrise kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis det sker 
så tidligt som muligt inden for dyrets 2.-7. levedøgn, og hvis dyret gives længerevarende smertebe-
handling. Kastration må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som 
har erfaring med at kastrere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold. 

Stk. 2. Kastration af pattegrise med forudgående lokalbedøvelse inden for dyrets 2.–7. levedøgn 
kan foretages af en person, der er uddannet heri og som har erfaring med at kastrere pattegrise med 
passende midler og under hygiejniske forhold. Personen skal endvidere opfylde betingelserne for at 
indgive lægemidler i § 7, stk. 2, og § 9, stk. 4, i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af læge-
midler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. 
Dyret skal tillige gives længerevarende smertebehandling. 

Stk. 3. Kastration ved overrivning af væv må ikke foretages. 

Stk. 4. Foretages kastration efter pattegrisens 7 første levedøgn, skal dyret gives længerevarende 
smertebehandling. 
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EU-lovgivning 
RÅDETS DIREKTIV 2008/120/EF 
af 18. december 2008 

8. Alle procedurer, der har til formål at foretage indgreb til andre end terapeutiske eller diagnostiske 
formål eller til identificering af svin i overensstemmelse med den relevante lovgivning, og som 
resulterer i beskadigelse eller tab af en følsom legemsdel eller ændring af knoglestrukturen, forbydes 
med følgende undtagelser: 

— en ensartet formindskelse af pattegrises hjørnetænder ved slibning eller klipning senest på 
syvendedagen efter fødslen, således at der bliver en intakt, glat flade tilbage; orners 
hjørnetænder kan om nødvendigt formindskes i længden for at undgå beskadigelse af 
andre dyr eller af sikkerhedsgrunde 

— afklipning af en del af halen 

— kastrering af hansvin ved andre metoder end overrivning af væv 

— næseringning, dog kun når dyrene holdes i udendørs opdrætssystemer og i 
overensstemmelse med den nationale lovgivning. 

Hverken haleklipning eller formindskelse af hjørnetænder må foretages rutinemæssigt, men kun hvis 
der er vidnesbyrd om, at der er forårsaget skader på sopatter eller andre svins ører eller haler. Inden 
udførelsen af disse procedurer skal der træffes andre foranstaltninger til at forhindre halebidning og 
andre uvaner under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige miljøforhold eller 
driftsledelsessystemer skal derfor ændres. 

Ovennævnte procedurer må kun udføres af en dyrlæge eller en person, der er uddannet som 
omhandlet i artikel 6, og som har erfaring i udførelsen af de anvendte teknikker med passende midler 
og under hygiejniske forhold. Hvis der foretages kastration eller haleklipning senere end på 
syvendedagen efter fødslen, skal den altid foretages af en dyrlæge og under bedøvelse og 
yderligere længerevarende analgesi. 

Dansk lovgivning lægger sig meget tæt op af EU-lovgivningen. 
Spansk lov Svensk lov 
§ 14 Real Decreto 1135/2002, de 31 
de octubre, relativo a las normas mí-
nimas para la protección de cerdos. 
Anexo. CAPÍTULO I Condiciones ge-
nerales 8. 

i) Djurskyddslag (2018:1192) og 

ii) Djurskyddsförordning (2019:66) 

 

Direkte implementering af EU-
direktivet, jf. ovenstående. 

i) 

Operativa ingrepp: 2 § Det är förbjudet att göra operativa 
ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det 
är befogat av veterinärmedicinska skäl. 

Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner 
som ges i en verksamhet som har godkänts av en 
djurförsöksetisk nämnd. 

Operativa ingrepp ska göras under bedövning. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela 

   1. ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på och 
injektioner till djur, och 
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   2. föreskrifter om undantag från första och tredje 
styckena. 

i) 

4 kap. Vård av djur och operativa ingrepp 

Kastrering och avhorning: 1 § Det är tillåtet att kastrera djur 
och att avhorna nötkreatur och getter även om det inte 
finns veterinärmedicinska skäl. 

Handjur av ren får kastreras utan att bedövning används 
och utan att en veterinär eller annan djurhälsopersonal 
anlitas. Handjur av gris får kastreras kirurgiskt utan att en 
veterinär eller annan djurhälsopersonal anlitas under 
förutsättning att kastreringen utförs innan djuret uppnått sju 
dagars ålder. 

Avhorning av nötkreatur och getter ska utföras av en 
veterinär, annan djurhälsopersonal eller av någon annan 
som veterinären finner lämplig 

Spanien har ikke skærpet lovgivning 
ift. EU og dansk lov. 

Sveriges lovgivning er skærpet, da det er forbudt at kastrere 
grise uden bedøvelse. 

Samlet konklusion: Dansk og spansk lov følger EU, men svensk lov er skærpet og kræver at grise 
lokalbedøves inden indgrebet foretages. 

 

Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr (BEK nr. 1402 27/11/2018) (fortsat) 

§ 10. Kalve kan kastreres ved anvendelse af en burdizzotang, hvis  

1) det sker inden for dyrets første 4 leveuger, 

2) dyrlægen forinden kastrationen har lagt en lokalbedøvelse på dyret, og 

3) dyret gives længerevarende smertebehandling. 

Stk. 2. Foretages kastration efter kalvens første 4 leveuger, skal det ske kirurgisk, og dyret skal gives 
længerevarende smertebehandling. 

 
EU-lovgivning 
RÅDETS DIREKTIV 2008/119/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn 
til beskyttelse af kalve. 

Direktivet nævner ikke kastration. 

Dansk lovgivning er skærpet, da kastration ikke nævnes i EU-direktivet.  
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Spansk lov Svensk lov 
 SJVFS 1993:154 

Har implementeret EU-direktivet, og har 
ingen lovgivning om kastration af kalve. 

4 § Kastrering av nötkreatur och får enligt 25 § andra 
stycket 1 djurskyddsförordningen (1988:539) skall utföras 
på s.k. oblodig väg. 

Endast Daroux´ tång och Burdizzos originaltång utan 
hakar får användas vid kastreringen. 

Spanien har ikke skærpet lovgivning ift. 
EU-lovgivning. 

Sverige og Danmark har ens lovgivning, og  indgrebet 
skal foretages med bedøvelse og der kan anvendes 
burdizzotang. 

Samlet konklusion: Dansk og svensk lovgivning er enslydende og skærpet i forhold til EU-direktivet 
og dermed også spansk lovgivning. I Danmark og Sverige skal kalve bedøves inden kastration. 

 
Bekendtgørelse om afhorning af dyr (BEK nr. 828 07/11/1997) 

§ 1. Afhorning må kun foretages af en dyrlæge under anvendelse af bedøvelse 

Stk. 2. Afhorning af kalve, som er under 3 måneder gamle, kan foretages af producenten, såfremt 
bedøvelse af den enkelte kalv er foretaget af en dyrlæge umiddelbart forud for afhorningen. 

§ 2. Ved afhorning af kalve under 3 måneder skal følgende regler iagttages: 

(Seks punkter oplistes, her nævnes kun pkt. 3 og 4). 

3) Dyret skal fastholdes således at hovedet ikke kan bevæges under brændingen. 

4) Brændingen skal foretages på et hornanlæg ad gangen, og skal gennemføres uden afbrydelser, 
så hurtigt som muligt og være tilendebragt inden for ca. 20 sekunder per hornanlæg. Der må ikke 
brændes flere gange på hvert hornanlæg. 

§ 3. Afhorning af dyr ved anvendelse af ætsende stoffer, gummibånd, elastratorer og lignende er 
forbudt. 

 
EU-lovgivning 
Ingen EU-lovgivning. 

 
Spansk lov Svensk lov 
Ingen lovgivning. i) Djurskyddsförordning (2019:66) og  

ii) SJVFS 2013:41 

Ingen lovgivning.  i) 

4 kap. Vård av djur och operativa ingrepp 
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Kastrering och avhorning 

1 § Det är tillåtet att kastrera djur och att avhorna nötkreatur och getter även 
om det inte finns veterinärmedicinska skäl. 

Handjur av ren får kastreras utan att bedövning används och utan att en 
veterinär eller annan djurhälsopersonal anlitas. Handjur av gris får kastreras 
kirurgiskt utan att en veterinär eller annan djurhälsopersonal anlitas under 
förutsättning att kastreringen utförs innan djuret uppnått sju dagars ålder. 

Avhorning av nötkreatur och getter ska utföras av en veterinär, annan 
djurhälsopersonal eller av någon annan som veterinären finner lämplig. 

ii) 

Husdjurstekniker 

16 § En husdjurstekniker som med godkänt resultat har gått en av 
Jordbruksverket godkänd grundkurs i läkemedelshantering samt en 
utbildning i avhorning som har anordnats i enlighet med en av 
Jordbruksverket godkänd kursplan får avhorna kalvar som är yngre än åtta 
veckor under lokal bedövning. Husdjursteknikern får dessutom ge 
injektioner subkutant och intramuskulärt med lokalbedövningsmedel och 
medel för smärtlindring i anslutning till ingreppet. 

Spanien har i modsætning 
til Danmark  ingen 
lovgivning på området. 

Lovgivningen i Danmark og Sverige er meget ens, dog skal det i Danmark 
være en dyrlæge der lokalbedøver, mens det i Sverige kan være en 
tekniker, der har modtaget undervisning. 

Samlet konklusion: I både Danmark og Sverige er der lovgivning på området og i begge lande skal 
kalven lokalbedøves inden afhorning. I Danmark skal det være en dyrlæge, der lokalbedøver, mens 
det i Sverige kan være en tekniker, hvis vedkommende har modtaget undervisning. 

 

Bekendtgørelse om beskyttelse af svin (BEK nr. 17 07/01/2016) 

§ 15. Alle procedurer, der har til formål at foretage indgreb med andre end terapeutiske eller diag-
nostiske formål eller til identificering af svin, og som resulterer i beskadigelse eller tab af en følsom 
del af kroppen eller ændring af knoglestrukturen, er forbudt, jf. dog stk. 2-5. 

Stk. 2. Orners hjørnetænder må slibes efter reglerne i § 24, stk. 3. 

Stk. 3. Pattegrises hjørnetænder må slibes efter reglerne i § 34. 

Stk. 4. Halekupering og kastration må foretages efter reglerne i bekendtgørelse om halekupering 
og kastration af dyr. 

Stk. 5. Næseringning må foretages efter reglerne i dyreværnslovens § 16. 

Stk. 6. Øremærkning af svin må kun foretages af personer, som har de fornødne faglige forudsæt-
ninger herfor. 

§ 34. Slibning af pattegrises hjørnetænder må ikke foretages rutinemæssigt. 

Stk. 2. Pattegrises hjørnetænder kan slibes inden for dyrets 4 første levedøgn, hvis der er doku-
mentation for, at der på bedriften er sket skader på søers patter eller på andre svins hoveder, herun-
der ører, som følge af, at slibning ikke er foretaget. Hjørnetænderne skal slibes ensartet. 
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Stk. 3. Slibning af hjørnetænder må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet 
heri, og som har erfaring med at udføre slibning af hjørnetænder med passende midler og under 
hygiejniske forhold. 

Stk. 4. Inden slibning af hjørnetænder foretages, skal der være forsøgt foranstaltninger for at for-
hindre de i stk. 2 nævnte skader under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige 
staldforhold eller driftsledelsessystemer skal ændres.  

Stk. 5. Efter § 15, stk. 1, er klipning af hjørnetænderne forbudt. 

 
EU-lovgivning 
RÅDETS DIREKTIV 2008/120/EF  

8. Alle procedurer, der har til formål at foretage indgreb til andre end terapeutiske eller diagnostiske 
formål eller til identificering af svin i overensstemmelse med den relevante lovgivning, og som 
resulterer i beskadigelse eller tab af en følsom legemsdel eller ændring af knoglestrukturen, forbydes 
med følgende undtagelser: 

— en ensartet formindskelse af pattegrises hjørnetænder ved slibning eller klipning senest på 
syvendedagen efter fødslen, således at der bliver en intakt, glat flade tilbage; orners 
hjørnetænder kan om nødvendigt formindskes i længden for at undgå beskadigelse af 
andre dyr eller af sikkerhedsgrunde 

— afklipning af en del af halen 

— kastrering af hansvin ved andre metoder end overrivning af væv 

— næseringning, dog kun når dyrene holdes i udendørs opdrætssystemer og i 
overensstemmelse med den nationale lovgivning. 

Hverken haleklipning eller formindskelse af hjørnetænder må foretages rutinemæssigt, men kun hvis 
der er vidnesbyrd om, at der er forårsaget skader på sopatter eller andre svins ører eller haler. Inden 
udførelsen af disse procedurer skal der træffes andre foranstaltninger til at forhindre halebidning og 
andre uvaner under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige miljøforhold eller 
driftsledelsessystemer skal derfor ændres. 

Ovennævnte procedurer må kun udføres af en dyrlæge eller en person, der er uddannet som 
omhandlet i artikel 6, og som har erfaring i udførelsen af de anvendte teknikker med passende midler 
og under hygiejniske forhold. Hvis der foretages kastration eller haleklipning senere end på 
syvendedagen efter fødslen, skal den altid foretages af en dyrlæge og under bedøvelse og 
yderligere længerevarende analgesi. 

Dansk lov er skærpet i forhold til EU-lovgivningen, da det er forbudt at klippe tænder. Man må kun 
slibe tænder de første 4 dage efter fødslen, og ikke 7 dage. 

 
Spansk lov Svensk lov 
 i) Djurskyddslag (2018:1192) 

ii) SJVFS 2013:41 

Har implementeret EU-Lovgivning, men ikke 
yderligere. 

 

i) 

Operativa ingrepp 
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2 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på 
eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är 
befogat av veterinärmedicinska skäl. 

Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller 
injektioner som ges i en verksamhet som har 
godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. 

Operativa ingrepp ska göras under bedövning. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela 

   1. ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på 
och injektioner till djur, och 

   2. föreskrifter om undantag från första och tredje 
styckena. 

ii) 

Undantag från kravet på att anlita 
djurhälsopersonal 

3 § Utan hinder av 10 och 11 § djurskyddslagen 
(1988:534) och 4 kap. 

 1 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens 
hälso- och sjukvård får de operativa ingrepp som 
anges i 4 § utföras utan att djurhälsopersonal 
behöver anlitas, under förutsättning att personen 
som utför ingreppet       

1. har reell kompetens för ingreppet, 

2. utför ingreppet på ett djurskyddsmässigt 
godtagbart sätt, 

3. iakttar god hygien, samt 

4. använder för ingreppet ändamålsenliga 
instrument. 

4 § Följande operativa ingrepp på djur får utföras 
under de förutsättningar som anges nedan samt i 3 
§. 

1. Slipning av tänder på gris. Slipning får inte ske 
rutinmässigt utan bara om det erfarenhetsmässigt 
har visat sig uppkomma skador på andra djur och 
det görs innan djuret har uppnått en veckas ålder. 

 I Danmark og Sverige er loven yderligere skærpet, 
og det er forbudt at klippe pattegrisenes tænder, 
men man må gerne slibe tænder. I Danmark er 
reglerne yderligere skærpet, da indgrebet kun må 
foretages indtil 4. levedøgn, mens svensk lov og 
EU-lovgivningen siger indtil 7. levedøgn. 

Samlet konklusion: Dansk og svensk lov er skærpet i forhold til EU-lovgivningen og spansk lov. Dansk 
lov tillader kun tandslibning hos pattegrise i de første 4 døgn mod 7 i svensk lov og EU-lovgivningen. 
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Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (BEK nr. 58 11/01/2017) 
§ 11. Kloveftersyn på kreaturer over 12 måneder skal ske efter behov, dog mindst to gange årligt. 
Ungdyr, der har adgang til ustrøede arealer, skal kun efterses efter behov. Klovbehandling og -be-
skæring skal ske efter behov. 

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvem der må foretage kloveftersyn, 
-behandling og -beskæring, og ministeren kan herunder fastsætte krav om uddannelse til perso-
ner, der foretager kloveftersyn, -behandling og -beskæring. Miljø- og fødevareministeren kan des-
uden fastsætte krav til uddannelsen. 
 

§ 12. Der skal på bedriften være en behandlingsfacilitet, som gør det muligt at løfte bagben på kre-
aturer ved hjælp af mekaniske hjælpemidler. 
 

EU-lovgivning 
Ingen lovgivning. 

 
Spansk lov Svensk lov 
 Statens Jordbruksverks föreskrifter 

 

Ingen lovgivning. 2 KAP. TILLSYN OCH SKÖTSEL  

Tillsyn 

6 § Djurens klövar ska inspekteras regelbundet och 
verkas vid behov. 

 Dansk lov er skærpet i forhold til svensk, da man i 
Danmark skal efterse kloven mindst 2 gange årligt. 

Samlet konklusion: Danmark og Sverige har lovgivning på området, og i Danmark skal klovene ef-
terses 2 gange årligt (undtagen hos ungdyr, der går uden strøelse).  
 
 
Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner (BEK nr. 881 28/06/2016) 
§ 10. Der må ikke foretages næbtrimning, jf. dog stk. 2-4. 

Stk. 2. Næbtrimning må foretages på kyllinger, som er under 10 dage gamle og skal anvendes til 
æglægning. 
Stk. 3. Der må maksimalt trimmes en tredjedel af kyllingens næb målt fra næseborets yderste del 
til næbspidsen. 
Stk. 4. Næbtrimning må kun foretages af en person, som har modtaget kyndig vejledning heri. 
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EU-lovgivning 
Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner 

Bilag, 8) Med forbehold af bestemmelserne i punkt 19 i bilaget til direktiv 98/58/EF, er enhver form for 
fysisk beskadigelse af hønerne forbudt. 

Imidlertid kan medlemsstaterne for at undgå fjerpilning og kannibalisme lade kvalificeret personale 
trimme næbbet på kyllinger på under 10 dage, hvis de skal anvendes til æglægning. 

Dansk lov er skærpet i forhold til EU-lovgivningen, da kun en tredjedel af kyllingens næb må fjernes. 

 
Spansk lov Svensk lov 
§ 13 Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por 
el que se establecen las normas mínimas de 
protección de las gallinas ponedoras  

 

 

Anexo 1.  

8. Imidlertid kan medlemsstaterne for at 
undgå fjerpilning og kannibalisme lade 
kvalificeret personale trimme næbbet på 
kyllinger på under 10 dage, hvis de skal 
anvendes til æglægning. 

 

I svensk lovgivning fremgår hvilke indgreb der kan 
foretages og der nævnes ikke næbkupering. Dette er 
dermed forbudt.  

 

Implementering af EU-lovgivningen, og ingen 
skærpelse. 

Næbtrimning er forbudt og loven er derfor skærpet i 
forhold til dansk lov og EU-lovgivningen. 

Samlet konklusion: Dansk lov er skærpet i forhold til EU-lovgivningen da der kun må fjernes 1/3 af 
næbbet, og i svensk lov er er næbtrimning helt forbudt. 

 
Bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger 
(BEK nr. 1047 13/08/2018) 

Hold af slagtekyllinger: 

§ 6. Trimning af næb er forbudt. 
 

EU-lovgivning 
RÅDETS DIREKTIV 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af 
slagtekyllinger 

Operative indgreb 

12. 

Alle operative indgreb af andre grunde end i behandlings- eller diagnoseøjemed, som medfører 
skader på eller tab af en følsom kropsdel eller ændring af knoglestrukturen, er forbudt. 

Medlemsstaterne kan dog tillade trimning af næb, når alle andre foranstaltninger til at undgå 
fjerpilning og kannibalisme har været forsøgt. I så fald foretages trimningen kun efter konsultation af 
en dyrlæge og efter dyrlægens råd, og den foretages af kvalificerede personer på kyllinger, der er 
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under 10 dage gamle. Desuden kan medlemsstaterne tillade kastrering af kyllinger. Kastrering må 
kun udføres under dyrlægetilsyn af personale, der har modtaget en særlig uddannelse. 

Dansk lov er skærpet i forhold til EU-lovgivningen, da næbtrimning af slagtekyllinger er forbudt. 
 

Spansk lov Svensk lov 
§ 16 Real Decreto 1084/2005, de 16 de 
septiembre, de ordenación de la avicultura de 
carne. 

 

Implementering af EU-lovgivning. 

 

I svensk lovgivning fremgår hvilke indgreb der 
kan foretages og der nævnes ikke næbkupering. 
Dette er dermed forbudt.  

Implementering af EU-lovgivningen, og ingen 
skærpelse. 

I Danmark er næbtrimning af slagtekyllinger er 
forbudt, ligesom i Sverige. 

Samlet konklusion: Spanien har implementeret EU-lovgivningen, men både Danmark og Sverige 
har forbudt næbtrimning af slagtekyllinger 

 
Rugeægsproduktion: 
§ 20. Trimning af næb er forbudt. Trimning af næb på en flok kyllinger kan dog foretages i særlige 
tilfælde inden 10 dage efter udrugning, hvis andre tiltag iværksat, i forhold til en tidligere flok i 
samme hus med henblik på at reducere problemerne, har vist sig ikke at have tilstrækkelig effekt, 
og det er nødvendigt for at imødegå alvorlig fjerpilning eller kannibalisme, eller for at hindre skade 
på høner under parring. 

Stk. 2. Der må maksimalt trimmes 1/3 af kyllingens næb målt fra næseborets yderste del til næb-
spidsen. Trimning må kun foretages af en person, som har modtaget kyndig vejledning heri. 

§ 21. Amputation af tæer, kam og sporer er forbudt. Amputation på en flok hanekyllinger kan dog 
undtagelsesvist ske inden 72 timer efter udrugning, hvis det i det enkelte tilfælde skønnes nødvendigt 
af hensyn til dyrenes velfærd. Ved amputation af tæer må kun det yderste led af den bagudrettede 
tå fjernes. 
 

EU-lovgivning 
Nævner ikke forbud. 

 
Spansk lov Svensk lov 
Nævner ikke forbud.  

 

 

 

I svensk lovgivning fremgår hvilke indgreb der kan 
foretages og der nævnes ikke næbkupering, 
amputation af tæer, kam og sporer. Dette er 
dermed forbudt.  

 Svensk lov er skærpet i forhold til dansk lov og EU-
lovgivning, da næbtrimning er helt forbudt. Både 
dansk og svensk lov forbyder amputation af tæer, 
kam og sporer. 
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Samlet konklusion: Svensk lov er skærpet i forhold til dansk lov og EU-lovgivningen, da næbtrimning 
er helt forbudt. Både dansk og svensk lov forbyder amputation af tæer, kam og sporer. 

 

1.3 Drivning af dyr 

Love og bekendtgørelser om hvordan skal man forholde sig i forbindelse med flytning af dyr (brug 
af el-stav, indretning af drivgange osv.). Kan også være i forhold til procedurer vedrørende af- og 
pålæsning i forbindelse med transport, men ikke under selve kørslen.  

 
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr (BEK nr. 21 
07/01/2016) 

§ 10. Drivgange skal være udformet således, at dyrene enten ikke kan vende sig, eller at dyrene kan 
vende sig frit, således at risikoen for, at dyrene kommer til skade, mindskes mest muligt. 

Stk. 2. Drivgange til svin og får skal så vidt muligt udformes, så de tager hensyn til dyrenes bevæ-
gelsesadfærd, herunder flokinstinkt. 
 

§ 22. Ved enhver flytning skal dyr håndteres på en rolig måde, uden brug af støj og uden ophidselse 
for dyrene. 

Stk. 2. Heste skal altid ledes enkeltvis, mens svin som hovedregel skal drives i flok. 

§ 23. Redskaber, som giver elektriske stød, må ikke anvendes til at drive dyr under flytning. 

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte redskaber må dog undtagelsesvist anvendes til kvæg over seks måneder, 
som ikke vil flytte sig, og som har plads til at rykke frem. Stødene må højst vare i et sekund, og der 
skal være mindst ti sekunder mellem hvert stød. Der må kun gives stød på bagpartiets muskulatur, 
og hvis dyret ikke reagerer efter tre stød, må der ikke gives flere stød. Redskabet skal være af en 
model, hvor elektroderne er afrundede og kugleformede. 
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EU-lovgivning 
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1/2005 af 22. december 2004 

Artikel 35 Ændring af direktiv 93/119/EF Del II, punkt 3, i bilag A til direktiv 93/119/EF affattes således: 

Dyrene skal flyttes med varsomhed. Drivgangene skal være udformet således, at risikoen for, at dyrene 
kommer til skade, mindskes mest muligt, og indrettet således, at deres socialadfærd udnyttes. Der må kun 
anvendes redskaber beregnet til at styre dyrene og kun i korte perioder. Anvendelse af apparater, der 
giver elektriske stød, bør så vidt muligt undgås. Under alle omstændigheder må sådanne apparater kun 
anvendes på voksent kvæg og voksne svin, der ikke vil bevæge sig, og kun når der er plads til, at de kan 
bevæge sig fremad. Stødene må højst vare et sekund, der skal være passende mellemrum mellem dem, 
og de må kun gives på bagpartiets muskulatur. Stødene må ikke anvendes gentagne gange, hvis dyret 
ikke reagerer. 

Dansk lov er skærpet i forhold til EU-lovgivningen, da der ikke må anvendes el-stav på svin. I dansk 
lov nævnes, at dyr skal håndteres på en rolig måde, uden brug af støj og uden ophidselse for dyrene. 
I EU-lovgivningen står der, at dyrene skal flyttes med varsomhed, hvilket tyder på det samme sigte, 
men ikke så specifikt beskrevet. 
 

Spansk lov Svensk lov 
 SJVFS 2019:7 

Implementeret EU-
lovgivning. 

 

5 § Djur ska drivas i ett lugnt tempo och så långt det är möjligt tillåtas 
gå i sin egen takt. Drivskivor och andra mekaniska drivhjälpmedel får 
endast användas för att hjälpa djur att hitta rätt väg och för att hindra 
dem från att vända om. 

Om djur inte kan fås att förflytta sig genom att ledas eller drivas med 
mekaniska hjälpmedel ska orsakerna till detta åtgärdas. Endast i 
undantagsfall får elektriska pådrivare användas, och då bara som sista 
utväg och endast på vuxna nötkreatur och vuxna grisar som befinner 
sig i främsta ledet vid i- och urlastning och vägrar förflytta sig. Endast 
enstaka impulser av högst en sekunds varaktighet får ges. Stiften på 
den elektriska pådrivaren ska vara avrundade och den får endast 
ansättas över bakbensmuskulaturen. Stötarna får inte upprepas om 
djuret inte reagerar på dem genom att röra sig framåt. 

Om en pådrivare används ska djuret ha tillräckligt med utrymme för 
att kunna förflytta sig. 

Allmänna råd* till 4 

Allmänna råd till 4 kap. 5 § 

Vid drivning av grisar i samband med i- och urlastning bör drivskiva 
användas. Grisar bör drivas i grupper, som inte överstiger tio grisar per 
grupp. Orsaker till att ett djur inte förflyttar sig kan vara smärta, men 
också en för djuret dåligt utformad eller skrämmande miljö, såsom 
trånga passager, hala/branta golv, reflekterande ytor, plötsliga, höga 
ljud och främmande lukter. 

Implementering af EU-
lovgivningen, og ingen 
skærpelse. 

Svensk og dansk lov lægger sig tæt op af EU-lovgivningen. Til forskel 
fra i Sverige, har man i Danmark forbudt brug af el-stav på svin. Svensk 
lov nævner ikke, at dyr skal håndteres på en rolig måde, uden brug af 
støj og uden ophidselse for dyrene, men at dyrene skal have lov at gå 
i deres egen takt. 
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*”Allmänna råd” er anbefalinger, som Jordbruksverket i nogle tilfælde skriver som tillæg til foreskrif-
terne. Der er intet krav om, at de skal følges (personlig kommunikation, Professor Lena Lidfors, SLU) 

Samlet konklusion: Svensk lov og spansk lov lægger sig tæt op af EU-lovgivningen. I Danmark er 
det forbudt at bruge el-stav på svin, og der lægges mere vægt på, at håndtering i forbindelse med 
drivning er uden brug af støj og uden ophidselse for dyrene. 

 

Bekendtgørelse om beskyttelse af svin (BEK nr. 17 07/01/2016) 

§ 16. Brug af instrumenter, der giver svin elektrisk stød, er forbudt. 

 
EU-lovgivning 
Nævner ikke forbud. 

 
 

Spansk lov Svensk lov 
 Djurskyddsförordning (2019:66) 

Intet forbud. 

 

Förbud mot utrustning som ger elektrisk stöt 

16 § Utrustning eller anordningar som ger djur en 
elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende får 
inte användas eller finnas monterade i stall, andra 
förvaringsutrymmen för djur eller hägn. 

För transporter som omfattas av rådets förordning 
(EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om 
skydd av djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden och om ändring 
av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och 
förordning (EG) nr 1255/97, gäller bestämmelsen i 
första stycket utöver vad som framgår av kapitel III, 
punkt 1.9 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 
1/2005, om transporten sker enbart på svenskt 
territorium eller avser sjötransporter från svenskt 
territorium. 

För djur som omfattas av rådets förordning (EG) nr 
1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd 
av djur vid tidpunkten för avlivning, gäller 
bestämmelsen i första stycket utöver vad som 
framgår av artikel 15.3 d och punkt 1.9 i bilaga III 
till rådets förordning (EG) nr 1099/2009. 

 Lidt i modsætning til ’SJVFS 2019:7’ (se ovenfor) de 
siger at man undtagelsesvist kan bruge el-stav på 
vokse kreaturer og svin. Det er forbudt at bruge el-
stav på svin i Danmark 

Samlet konklusion: Lovgivningen i Danmark er skærpet da det er forbudt at bruge el-stav til svin. 
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3.5 Diskussion af lovgivning på tværs af lande 

Overordnet er dansk og svensk lov skærpet i forhold til EU-lovgivningen. I Spanien lægger lovgivnin-
gen sig enten på linje med EU-direktivet, eller også er der slet ikke er nogen national lov. I lovgivning 
vedrørende håndtering og hensyntagen til DMF og frygtsomhed har Danmark og Sverige meget 
enslydende lovtekst. Danmark har ganske få skærpelser, eller måske nærmere præciseringer i for-
hold til Sverige. Det ene eksempel er med hensyn til det daglige tilsyn, hvor dansk lov i nogle tilfælde 
kræver to daglige mod et tilsyn i Sverige. Det andet er i forhold til håndtering af dyr på samlesteder, 
hvor håndtering nævnes mere eksplicit i den danske lovtekst, som også anfører, at man ikke må 
bruge støj til fremdrivning af dyrene. 

Med hensyn til national lovgivning om udførelsen af aversive procedurer, er den nationale lovgivning 
i Danmark og Sverige, i langt de fleste tilfælde, skærpet i forhold til EU-lovgivningen og spansk lov. I 
ingen af de nævnte sammenligninger har Spanien skærpelser i forhold til EU-direktivet. Sverige har 
strammere lovning med hensyn til halekupering af svin, der er helt forbudt i Sverige. I Danmark er 
det, under særlige forudsætninger, tilladt at fjerne halvdelen af halen og kupere fra dag 2-4 efter 
fødsel, hvorimod man kan halekupere indtil syvendedagen i henhold til EU-direktivet. I Sverige skal 
grise lokalbedøves, inden de kastreres, hvilket ikke er et lovkrav i Danmark, mens det er påkrævet 
ved kastration af kalve i begge lande. Man må slibe, men ikke klippe, pattegrises tænder i Danmark 
og Sverige, men kun indtil dag 4 efter fødsel i Danmark mod dag 7 i Sverige. I Sverige er al næbtrim-
ning forbudt, hvorimod det er tilladt på forældredyr til slagtekyllinger og æglæggende høner i Dan-
mark. I Danmark skal kreaturers klove efterses 2 gange årligt, hvorimod det ”kun” skal gøres regel-
mæssigt i Sverige. I både Danmark og Sverige skal kalve lokalbedøves inden afhorning, hvilket ikke 
er et krav i henhold til EU-direktivet. Endelig er brug af el-stav ved drivning af voksne svin ikke tilladt 
i Danmark i modsætning til i Sverige og Spanien, der her ligger på linje med EU-lovgivningen. 

Konklusionen på sammenligningen af lovgivningen på området er, at Sverige og Danmark har skær-
pelser på en række områder, der vedrører DMF. Især med hensyn til aversive procedurer, er Sverige 
en smule mere restriktive end Danmark. Spanien derimod har ikke national lovgivning, der stiller 
skærpede krav i forhold til EU-direktivet. I denne rapport er der taget udgangspunkt i den danske 
lovgivning, ved først at finde de steder i lovgivningen med relevans for DMF og frygtsomhed hos 
produktionsdyr. Hvis udgangspunktet eksempelvis havde været svensk lovgivning, kunne der i stedet 
have været inddraget områder, hvor Danmark ikke har særligt lovmæssigt fokus.   

Det skal dog bemærkes, at lovgivningen i sig selv ikke giver det samlede billede af, hvordan dyr 
håndteres i de enkelte lande. Dette kan illustreres med to eksempler. I Danmark må svin ikke hale-
kuperes rutinemæssigt, med mindre der foreligger skriftlig dokumentation for at der er sket skader 
på halerne (jf.  Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr (BEK nr. 1402 27/11/2018), § 
4, stk. 2.). Dog er halekupering af pattegrise meget udbredt i Danmark, hvilket en gennemlæsning af 
dansk lov på området ikke umiddelbart giver indtryk af (De Briyne et al., 2018). Et andet eksempel 
er næbtrimning, som er tilladt på forældredyr til slagtekyllinger og æglæggende høner, men som 
ikke praktiseres i Danmark, da fjerkræbranchen selv har besluttet ikke at næbtrimme. I dette eksem-
pel vil en gennemlæsning af dansk lov give det indtryk, at næbtrimning udføres i Danmark, selvom 
det ikke er tilfældet. Der er også andre eksempler på forskellige mærkningsordninger, hvor grupper 
af producenter selv vælger at indføre yderligere skærpelser i forhold til dansk lovgivning og vælger 
at producere produkter med særligt høje velfærdskrav. Nyere studier, hvor man har arbejdet med at 
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udvikle metoder til sammenligning af velfærdsniveauet på tværs af lande, peger således på, at dy-
revelfærden i et land, udover national lovgivning, også påvirkes af netop landbrugserhvervets egne 
mærkningsordninger, krav fra forbrugerne og fra udenlandske importører af animalske produkter 
(Christensen et al., 2019; Sandøe et al., 2020). 
 
 

Love og bekendtgørelser der indgår i besvarelsen: 

• Bekendtgørelse om beskyttelse af svin (BEK nr. 17 07/01/2016)  

• Bekendtgørelse om dyreværnsloven (LOV nr. 20 11/01/2018) 

• Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr (BEK nr. 21 
07/01/2016) 

• Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve (BEK nr. 35 11/01/2016) 

• Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (LBK nr. 58 
11/01/2017) 

• Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr (Bek nr. 707 af 18/07/2000) 

• Bekendtgørelse om afhorning af dyr (BEK nr. 828 07/11/1997) 

• Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner (BEK nr. 881 28/06/2016) 

• Bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyl-
linger (BEK nr. 1047 13/08/2018) 

• Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr (BEK nr. 1402 27/11/2018) 

• Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr (BEK nr. 1553 11/12/2015) 
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Fact-sheet: Svin  

Domesticerede svin er klovdyr og samme art som vildsvinet (Sus scrofa). De er altædende, og til for-
skel fra andre klovdyr, føder de unger i kuld. I naturen lever søer i grupper med unger, mens orner 
lever alene og kun opsøger soflokken i forbindelse med parring. I en naturlig soflok er der en social 
rangorden, hvor de største og ældste individer rangerer højest, og har fortrinsret til ressourcer, som 
attraktive fødeemner og gode hvilesteder. Unge grise integreres uden aggression i soflokken. Do-
mesticering af svin begyndte for omkring 8.000 år siden og har ændret væsentligt på moderne svins 
udseende– men deres adfærd er dog grundlæggende den samme som vildsvinets. 

Dyr-menneske-forhold, håndtering og frygtsomhed. 

Svin, der har positive erfaringer med kontakt til mennesker, er mindre frygtsomme. Det gælder både 
svin, der bliver håndteret som pattegrise og svin der håndteres senere i livet. Positiv håndtering kan 
være aen og fodring, og rolig stemmeføring. Svin opfatter det også positivt, hvis dine bevægelser er 
rolige og forudsigelige, og hvis du bruger rolig stemmeføring. 

Omvendt vil svin blive mere frygtsomme, når de håndteres med pludselige, uforudsigelige bevæ-
gelser, råben og udsættes for ubehag og smerte. Generelt bliver svin mindre bange for mennesker 
med alderen, medmindre de ofte udsættes for ubehag. 

Svin kan skelne mellem personer, der håndterer dem positivt eller negativt, og de generaliserer også 
til en vis grad deres tidligere erfaringer med mennesker til nye personer. 

Hvornår er det bedst at håndtere dyrene hvis man vil forbedre dyr-menneskeforholdet? 

Undersøgelser har vist, at håndtering af grise nogle få minutter om dagen i nogle uger kan gøre dem 
mindre frygtsomme. Det vides dog ikke præcis ved hvilken alder og hvor meget håndtering, der skal 
til for at gøre grise mindre frygtsomme over for mennesker. 

Managementprocedurer –  hvordan udfører man dem bedst?  

Svin reagerer med skrig og stressreaktioner, når de kuperes og kastreres, men det er ikke så velun-
dersøgt, om den slags procedurer påvirker dyr-menneske-forholdet. Nogle studier tyder dog på, at 
positive erfaringer med mennesker kan gøre halekupering mindre frygtudløsende. Grise, der løftes, 
skriger ofte, og man har fundet, at måden grise løftes ikke er ligegyldig for deres reaktion. Grise, der 
løftes udelukkende i bagbenet udviser mere frygt end grise, der også støttes under bugen, når de 
løftes. 

Gode råd i punktform:  

Giv grisene positive erfaringer med mennesker. 

Praksis: Rør ved pattegrisene, når du alligevel skal se til soen, eller går ind i slagtesvine-
stien i forbindelse med det daglige tilsyn eller for at muge. 

Bevæg dig roligt i stalden og blandt grisene.  
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Praksis: Gå langsomt rundt, og lad være med at råbe, medmindre det er nødvendigt, 
f.eks. for at advare andre om en farlig situation.  

Vær forudsigelig. 

Praksis: Lav de daglige arbejdsopgaver i nærheden af grisene i samme rækkefølge 
hver gang. 

 

Tænk over hvordan du bedst foretager ubehagelige procedurer. 

Praksis: Managementprocedurer som halekupering, kastrering og flytning af dyr skal 
være så skånsomme som muligt, med rolige bevægelser og stemmeføring. 

Løft af grise. 

 Praksis: Støt grise under bugen, når de løftes og undgå kun at løfte i bagbenene. 
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Fact-sheet: Malkekvæg 

Moderne malkekvæg stammer oprindeligt fra uroksen. Kvæg er sociale dyr, og under naturlige for-
hold foretrækker de at leve i mindre grupper bestående af tæt beslægtede hundyr og deres afkom. 
Unge handyr forlader typisk gruppen og lever alene eller i mindre grupper. Kvæg er dagaktive og 
bruger en stor del af dagen på at græsse og tygge drøv. Man begyndte at holde kvæg som husdyr 
for 8.000-10.000 år siden, og menneskets udvælgelse og avl på bestemte individer har medført en 
stor variation i kreaturers udseende og størrelse, men adfærden er dog grundlæggende den samme. 

Dyr-menneske-forhold, håndtering og frygtsomhed. 

Kreaturer, der håndteres med rolige bevægelser og stemmeføring, er mindre frygtsomme over for 
mennesker, og det gælder både kalve og voksne dyr. Berøring (aen/gnubben) på halsen, som er et 
af de steder kreaturer gnubber hinanden, har en særlig positiv betydning for menneske-dyr-forhol-
det. Råben og pludselige, uforudsigelige bevægelser skræmmer dyrene og har en negativ indfly-
delse på menneske-dyr-forholdet. 

Kreaturer der har oplevet negativ eller smertefuld håndtering (f.eks. afhorning) bliver mere frygt-
somme.  

Kreaturer er i stand til at skelne mellem forskellige personer, og kan lære hvem der behandler dem 
positivt og negativt, og de tilpasser deres adfærd derefter. 

Generelt bliver kreaturer mindre frygtsomme med alderen, medmindre de ofte udsættes for ubehag. 

Hvornår er det bedst at håndtere dyrene hvis man vil forbedre dyr-menneskeforholdet? 

Kalve, der håndteres med blid berøring, er mindre frygtsomme over for mennesker. Desuden kan 
mælkefodring, hvor man er tæt på kalven, have en frygtreducerende effekt. Kalve, der opstaldes 
sammen med koen, kan være sværere at gøre tillidsfulde, da de foretrækker kontakten til koen. Ef-
fekten af tidlig positiv kontakt og håndtering er ikke nødvendigvis vedvarende, men skal vedligehol-
des ved fortsat, at give dyrene positive erfaringer med mennesker. 

Managementprocedurer –  hvordan udfører man dem bedst?  

Køer og kalve reagerer typisk frygtsomt med stressreaktioner, når de udsættes for smertefulde pro-
cedurer som afhorning, men også ukendte omgivelser og situationer kan udløse frygtreaktioner. Stu-
dier har f.eks. vist, at kalve reagerede med øget puls og højere niveauer af stresshormoner, når de 
blev afhornet, og at de efterfølgende var mere frygtsomme over for mennesker. Menneske-dyr-for-
holdet havde ikke betydning for dyrenes reaktioner i forbindelse med afhorning og at blive malket i 
ukendte omgivelser. Det tyder på, at disse oplevelser opfattes som så skræmmende, at selvom dy-
rene tidligere har haft positive erfaringer med mennesker, så er det ikke nok til at gøre situationen 
mindre ubehagelig. Derfor er det også særlig vigtigt, at procedurer og situationer, der kan opleves 
skræmmende, udføres med størst mulig ro og fokus på ikke at skræmme dyrene. 

Undersøgelser har vist, at køer kan skelne mellem forskellige personer og også reagerer forskelligt 
på mennesker, der behandler dem henholdsvis positivt og negativt. Køer bruger blandt andet farven 
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på menneskers tøj til at skelne dem fra hinanden. De kan også lære, at den samme person håndterer 
dem forskelligt, forskellige steder i stalden. 

Gode råd i punktform:  

Giv kalven positive erfaringer med mennesker. 

Praksis: Rør blidt ved kalven, og også ved koen, hvis hun er sammen med kalven. 

Bevæg dig roligt i stalden og især inde blandt dyrene. 

Praksis: Gå langsomt rundt, og lad være med at råbe, medmindre det er nødvendigt – 
f.eks. for at advare andre om en farlig situation.  

Vær forudsigelig. 

Praksis: Hav eventuelt samme farve arbejdstøj på hver dag, og forsøg at lave de ar-
bejdsopgaver, der er tæt på dyrene, i samme rækkefølge hver gang.  

Tænk over, hvordan du bedst foretager ubehagelige procedurer: 

Praksis: Brug rolige bevægelser og særligt indrettede områder til procedurer, der er nye 
og ubehagelige/smertefulde for dyrene. Så forbinder de kun dette område med ube-
hag og det påvirker ikke forholdet til dig andre steder i stalden. 
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Fact-sheet: Mink 

For ca. 150 år siden begyndte man at have mink på gårde. I naturen lever mink alene det meste af 
tiden, og er kun sammen med artsfæller i forbindelse med parring og yngelpleje. Mink er rovdyr og 
lever i naturen af mindre byttedyr, som gnavere og fisk, og de er mest aktive tidligt om morgenen og 
i skumringen. Minkhvalpe fødes om foråret – også under produktionsforhold – og er ved fødslen døve 
og blinde og kan kun bevæge sig i begrænset omfang. På minkgården bruger mink redekasse til 
blandt andet hvile og fødsel af unger. Menneskets udvælgelse og avl har medført, at nutidens mink 
er markant større, og de forekommer i mange andre farvetyper og med tættere pels end hos den 
oprindelige vilde Amerikanske Mink. 

Dyr-menneske-forhold, håndtering og frygtsomhed. 

Der er begrænset viden om effekten af positiv håndtering på minks frygtsomhed, men de få eksiste-
rende undersøgelser der findes viser, at positiv håndtering kan have en gavnlig effekt på senere 
håndtering. Nogle former for tæt kontakt til mennesker, som fiksering i forbindelse med pelsvurdering 
kan øge minkenes frygtsomhed over for mennesker. 

Man har haft stor succes med at selektere i mod frygtsomhed hos mink i avlsarbejdet: Man kan bruge 
enkle tests til at fravælge frygtsomme og udvælge de tillidsfulde mink til videre avl.  

Gode råd i punktform:  

Giv minken positive erfaringer med mennesker. 

Praksis: Prioritér at bevæge dig roligt, når du er i stalden og når du er tæt på minken – 
eksempelvis i forbindelse med det daglige tilsyn og andre arbejdsopgaver. 

Tænk over hvordan du bedst foretager ubehagelige procedurer. 

Praksis: Når du eksempelvis skal fange og håndtere mink, så forsøg at gøre det så roligt 
og skånsomt som muligt 

Lær at genkende tegn på, at minken er presset, og juster håndteringen så du mindsker belastningen. 

Praksis: Frygtsomme mink vil skrige og forsøge at flygte. Aggression kan også fore-
komme som forsvar under håndtering. Tilpas procedurer, så du begrænser denne type 
reaktioner ved nødvendig håndtering.  

Fravælg frygtsomme og tilvælg tillidsfulde mink som produktionsdyr. 

Praksis: Test dyrenes temperament og brug dette i avlen af kommende gene-
rationer – som er lovpligtigtig ved hold af mink.  
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Fact-sheet: Kyllinger og æglæggere 

Hønens vilde stamfader er den Røde Junglehøne, som blev domesticeret for ca. 8.000 år siden. Høns 
er sociale dyr, der i naturen lever i stabile grupper på mellem 3 og 30 individer og er aktive med 
fødesøgning i dagtimerne. Under produktionsforhold er der fremavlet to hovedgrupper af høns til 
enten ægproduktion eller kødproduktion. 

Dyr-menneske-forhold, håndtering og frygtsomhed. 

Både positiv håndtering og visuel kontakt til mennesker kan reducere kyllinger og æglæggeres’ 
frygtsomhed over for mennesker. Undersøgelser har vist, at frygtsomheden var lavere hos kyllinger, 
der i de første uger af livet oplevede, at en person flere gange om ugen bevægede sig roligt rundt 
blandt dem i 20-30 minutter. De blev sammenlignet med kyllinger, der ikke fik denne ekstra kontakt 
til mennesker.   

Hvornår er det bedst at håndtere dyrene hvis man vil forbedre dyr-menneskeforholdet? 

Kyllinger (både fra slagtekyllinge- og æglægger-avlslinjer), der tidligt i livet er blevet løftet forsigtigt, 
eller har set personer, der bevæger sig roligt rundt, er mindre frygtsomme, sammenlignet med kyl-
linger, der ikke har positive erfaringer med mennesker, eller kun har haft minimal kontakt i forbin-
delse med den daglige pasning. Hvis kyllingerne ikke håndteres, bliver de mere og mere frygtsomme 
med alderen, men dette er dog kun undersøgt indtil dag 9 efter klækning. 

Managementprocedurer – hvordan udfører man dem bedst?  

Kyllingers og æglæggeres frygtsomhed kan også reduceres ved, at de blot ser mennesker tæt på, 
der bevæger sig roligt og forudsigeligt, altså selv uden at fuglene håndteres. Det betyder også, at 
hvis man bevæger sig med rolige bevægelser i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver og pro-
cedurer som eksempelvis tilsyn og indsamling af gulvæg, kan det bidrage til, at fuglene bliver mindre 
frygtsomme. 

Når fuglene løftes i forbindelse med indfangning bliver de mest stressede, hvis de løftes i benene 
med hovedet nedad. Hvis de derimod løftes enkeltvis, med hovedet opad og støttes under bugen, 
har det vist sig at være mere skånsomt og give en mindre negativ respons. Det er endvidere under-
søgt, om erfaringer fra tidligere påvirker fjerkræs reaktioner på indfangning, løft og transport, men 
man fandt ingen forskel mellem fugle med og uden erfaring fra tidligere. Det kan formodentlig skyl-
des, at en række andre faktorer end erfaring spiller ind, men måske også, at det netop kan være en 
voldsom påvirkning/oplevelse for slagtekyllinger og udsætterhøner at blive håndteret i forbindelse 
med indfangning og transport – så voldsomt at selv gode erfaringer med mennesker ikke gør det 
lettere.  

Gode råd i punktform:  

Giv kyllinger/æglæggere positive erfaringer med mennesker: 
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Praksis: Prioritér at opholde dig tæt på fuglene og bevæg dig roligt, når du er i stalden 
og når du går inde blandt fuglene i forbindelse med det daglige tilsyn og andre ar-
bejdsopgaver. 

 

Vær forudsigelig: 

Praksis: Forsøg at lave de daglige arbejdsopgaver i samme rækkefølge hver dag, og 
bevæg dig på samme måde igennem stalden – i hvert fald, når du er tæt på fuglene.  

Tænk over hvordan du bedst foretager ubehagelige procedurer: 

Praksis: Når du eksempelvis skal løfte og indfange kyllinger og høner, så forsøg at løfte 
dem så skånsomt som muligt, og ikke ved kun at løfte dem i benene. 
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