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Forklæde til afrapportering af forskningsprojekter under veterinær-

forlig III 
 

Note: Afrapporteringen af projektet skal foregå i et lægmandssprog, da teksten skal kunne forstås af 

personer uden forudgående kendskab til området. 

 
1. Projekttitel (Titlen på projektet og forligstema skrives):  

VID: Adgang til drikkevand under lange transporter af drægtige kvier om vinteren  

– kortlægning og sikring af adgang 

 

2. Resumé (max 500 ord) (Kort resumé af projektets formål, resultater og konklusion): 

I de her år sender Danmark og en række andre EU-lande tusindvis af drægtige kvier til tred-
jelande, såsom Rusland. Eksporten heraf har en betydelig værdi. Der findes meget lidt sy-
stematisk indsamlet viden om denne praksis, men myndighederne, i for eksempel flere ty-
ske delstater, har/forsøger at få transporterne fra Tyskland indstillet pga. problemer med 
dyrevelfærd, såsom manglende eller utidssvarende hvilestalde på flere af de ruter, som ty-
ske eksportører benytter. Netop disse lange ture får endvidere betydelig fokus, fra såvel 
NGO’er som politikere, og også i Danmark, hvor eksport af kvier til tredjelande pt er blandt 
de mest debatterede typer af eksport af levende dyr. Der er derfor brug for kendskab til, 
hvordan centrale velfærdsudfordringer på rejserne (såsom adgang til drikkevand) bedst sik-
res, herunder kendskab til hvordan det gøres på tværs af EU's medlemsstater, idet det ikke 
kan udelukkes, at der er store forskelle mellem hvordan dyrenes vand sikres at være frost-
frist, og hvordan dette forvaltes af myndighederne, og at dyrevelfærden derfor – afhængig 
af afsender, modtager og transportør – kan være mere eller mindre udfordret.  
Dette igangværende projekt fokuserer på hvordan man, på lange rejser til lande uden for 

EU (såkaldte tredjelande), sikrer, at dyrene kan tildeles vand, også når det er frostvejr. 

Projektet består af to dele. I projektets første del indsamles og benchmarkes oplysninger 

fra myndigheder (i Danmark og andre væsentlige eksportører) og branchen. Oplysnin-

gerne omfatter erfaringer med centrale velfærdsudfordringer knyttet til vandtildeling til 

kvier på lange transporter om vinteren, herunder hvordan det sikres at dyrene har adgang 

til vand og hvordan det forvaltes af myndigheder. I projektets anden del gennemføres et 

mindre studie af den gængse danske praksis med at tilsætte anti-frysevæske til dyrenes 

drikkevand. Som planlagt er forsøget gennemført som et dosis-respons-forsøg om vinte-

ren i to danske besætninger. Der er derfor tale om et modelforsøg, og ikke data indsamlet 

under transportforhold. Vurdering af betydningen heraf for resultaternes fortolkning ind-

går i den endelige afrapportering.  I forsøget er det belyst hvordan og i hvilke koncentrati-

oner anti-frysevæske påvirker kviers drikkelyst. I forsøget indgik kvantificering af dyrenes 

adfærdsrespons og drikkelyst i løbet af 60 minutters observationsperiode (svarende til den 

i lovgivningen foreskrevne periode med adgang til drikkevand på lange transporter) efter 
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14 timers vand-deprivering (svarende til den maksimale varighed af kørsel uden adgang til 

vand). I forsøget indgik 3 forskellige doser af anti-frysevæske samt en kontrolbehandling 

med tildeling af rent vand.  

 
 

3. Oversigt over projektets samlede resultater (Teksten kan med fordel suppleres af illu-

stration, f.eks. grafer eller diagrammer):  

Jf projektets tidsplan, så foreligger der pt ingen færdige resultater.  

4. Diskussion og konklusion af resultaterne (Kort diskussion af, hvordan resultaterne kan 

bidrage til formålet, når de anvendes i praksis):  

Jf projektets tidsplan, så gennemføres del 1 i 2022, imens de foreløbige resultater af del 2 

fremgår i form af en specialerapport fra Institut for Husdyrvidenskab. Projektets samlede 

resultater er derfor ikke tilgængelige.  

4a. Perspektivering (Kort diskussion af, hvad resultaterne kan bidrage til i fremtiden):  

Projektets resultater vil være med til at synliggøre mulige dyrevelfærdsproblemer og deres 

løsning inden for et område, hvor der indtil nu kun har pågået en begrænset forsknings-

mæssig indsats: lange dyretransporter. Endvidere er projektet med til at fastholde samspil 

mellem de to involverede universiteter (AU og KU) på dette komplekse område. Endelig vil 

projektets resultater fungere som basis for videre forskning på området. 

5. Beskrivelse af projektets formål og hypoteser (Kort beskrivelse): 

Projektets formål at skaffe kendskab til hvordan det bedst sikres, at kvier tildeles drikke-
vand under eksporter, og at vandet ikke fryser om vinteren, herunder viden om hvilken 
praksis, der anvendes i andre EU lande som eksporterer denne dyregruppe, samt i Dan-
mark.  

 

6. Beskrivelse af projektets materialer og metoder (Kort beskrivelse): 

Projektet består af to dele. I projektets første del indsamles og benchmarkes oplysninger 

fra myndigheder (i Danmark og andre væsentlige eksportører) og branche. Oplysningerne 

omfatter erfaringer med centrale velfærdsudfordringer knyttet til vandtildeling til kvier på 

lange transporter om vinteren, herunder hvordan det sikres at dyrene har adgang til vand. 

I projektets anden del gennemføres et mindre studie af den gængse danske praksis med at 

tilsætte anti-frysevæske til dyrenes drikkevand. I forsøget belyses hvordan og i hvilke kon-

centrationer anti-frysevæsken påvirker kviers drikkelyst. Denne del er gennemført som et 
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7. Projektstart og afslutning (Tidspunkt for påbegyndelse af projektet under forligsperio-

den og tidspunkt for afslutning):  

 

Projektstart: 1. januar 2021 

Projektafslutning: 1. juli 2022 

 

 
8. Kontaktperson på projektet (Titel, navn, adresse, tlf., e-mail): 

Seniorforsker Mette S. Herskin, Århus Universitet, AU-Foulum, Institut for Husdyrviden-

skab, Postboks 50, 8830 Tjele. Tlf: 50502969; Email: MetteS.Herskin@anis.au.dk  

 
9. Offentliggørelse (Tidspunkt for, hvornår projektets resultater er offentliggjort, eller tids-

punkt for planlagt offentliggørelse): 

 

Projektets resultater offentliggøres ved projektafslutning, dvs. 1. juli 2022.  

 

 

dosis-responsforsøg i to danske besætninger. I forsøget indgik kvantificering af dyrenes 

adfærdsrespons og drikkelyst i løbet af 60 minutters observationsperiode (svarende til den 

i lovgivningen foreskrevne periode med adgang til drikkevand på lange transporter) efter 

14 timers vand-deprivering (svarende til den maksimale varighed af kørsel uden adgang til 

vand). I forsøget indgik 3 forskellige doser af anti-frysevæske samt en kontrolbehandling 

med tildeling af rent vand.  

   


