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FORORD – Dyrevelfærd i Danmark 2015

FORORD
Hermed præsenteres rapporten Dyrevelfærd i Danmark 2015. Rapporten giver et indblik i, hvordan
Videncenter for Dyrevelfærd, som er et samarbejde mellem universiteter og myndigheder, arbejder
med dyrevelfærd. Derudover indeholder rapporten resultaterne af myndighedernes dyrevelfærdskontrol i 2014.

Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) har
i foråret 2015 fungeret som redaktion i forbindelse med
udarbejdelse af rapporten Dyrevelfærd i Danmark 2015.
Du kan læse mere om indholdet i rapporten nedenfor:
ViD's aktiviteter i 2014 og 2015 er beskrevet i rapportens
første afsnit, Videncenter for Dyrevelfærd 2014 – og et kig
ind i 2015, som også beskriver, hvordan ViD er organiseret
og oplister de væsentligste aktiviteter i regi af ViD i 2014 og
første halvdel af 2015.
Velfærdskontrollen – hvordan den udføres af Fødevarestyrelsen, og hvad den viser – beskrives i afsnittet Kontrol med dyrevelfærd i 2014. Kontrollen omfatter den velfærdskontrol,
myndighederne foretog i besætninger med landbrugsdyr
eller heste, kontrollen med dyretransporter og kontrollen
på slagterier. De samlede resultater af velfærdskontrollen
i 2014 er beskrevet i tabelform og i diagrammer, der viser
hvor stor en andel af de kontrollerede besætninger, der ikke
overholdt lovkravene på dyrevelfærdsområdet samt fordelingen af typer af sanktioner. Resultaterne af kontrolkam-

pagner på dyrevelfærdsområdet er beskrevet på faktasider
ligeledes i dette afsnit.
Rapporten indeholder dernæst en række tabeller med de
detaljerede resultater af myndighedernes velfærdskontrol i
2014. Tabellerne er opdelt på dyreart og kontroltype.
I rapportens appendikser findes oversigter over Videncenter
for Dyrevelfærds aktiviteter, en oversigt over videncentrets
igangsatte projekter, relevant lovtekst på dyrevelfærdsområdet og en beskrivelse af hvordan data til rapporten er
udtrukket fra Fødevarestyrelsens databaser.
Det er redaktionens håb og ønske, at alle med interesse og
virke inden for dyrevelfærd vil finde nyttig information i rapporten, og at den giver lyst til at læse mere om dyrevelfærd
generelt og om Videncenter for Dyrevelfærds arbejde på
Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk.
Videncenter for Dyrevelfærd, Fødevarestyrelsen
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Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) formidler viden om dyrevelfærd til en bred skare af målgrupper.
ViD støtter desuden en række forskningsprojekter på universiteterne indenfor aktuelle emner på
dyrevelfærdsområdet.

Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) er et samarbejde mellem
myndigheder og forskere, der skal bidrage til forbedring af
dyrevelfærden i Danmark. ViD arbejder derfor på følgende
indsatsområder:
– formidling af viden om dyrevelfærd – via årlig rapport,
nyhedsbrev, konference og hjemmeside
– forskningsstøtte til projekter om dyrevelfærd
– etablering af netværk internationalt

Kulturnatten 10. oktober 2014 i Fødevareministeriet

VID PÅ KULTURNATTEN 2014
I oktober 2014 deltog ViD for første gang på Kulturnatten i
Fødevareministeriet med en bod med titlen ’Dyrevelfærd –
en god smag i munden’. Daværende fødevareminister Dan
Jørgensen indviede boden og var dermed første deltager
i ViD’s quiz og modtager af et diplom som dyrevelfærdsekspert.

VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD 2014 – OG ET KIG IND I 2015 – Dyrevelfærd i Danmark 2015

6

VID KONFERENCE MED FOKUS PÅ ’DET RIGE LIV’
Den 20. november 2014 afholdte ViD sin femte nationale konference om dyrevelfærd med berigelse til dyr som tema. Læs
mere om konferencen i faktaboksen nedenfor og på ViD’s sider under www.fvst.dk.
VID’S KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2014 OM
”DET RIGE LIV – BERIGELSE PÅ TVÆRS AF DYREARTER”

Konferencen blev åbnet af daværende fødevareminister Dan
Jørgensen og havde blandt sine deltagere dyrevelfærdsforskere,
repræsentanter fra landbrugsorganisationerne, detailhandlen,
selskabsdyrenes organisationer, Den Danske Dyrlægeforening
og dyreværnsorganisationerne. Læs mere om ViD’s konference
i 2014 og se abstracthæfte og videoer fra dagen på ViD’s sider
under www.fvst.dk.

– The value of play behaviour in kenneled and pet dogs
environmental enrichment or meeting a behavioural
need?
v/ Nicola Rooney, University of Bristol
– Hvordan spørger vi dyr om deres adfærdsmæssige
behov og præferencer?
v/ Margit Bak Jensen, Aarhus Universitet

INDLÆG VED KONFERENCEN:
– Embracing individuality in expectations about env
ironmental enrichment
v/ Ruth Newberry, Norwegian University of Life Sciences

– Berigelse i praksis – et eksempel fra en økologisk æg
læggerbesætning.
v/ Jan Volmar, Økologisk ægproducent

– Hvordan er det at være vildt dyr i fangenskab? – med
eksempler fra Skandinavisk Dyrepark
v/ Frank Vigh Larsen, Skandinavisk Dyrepark

– Hvad får vi dyrevelfærdsmæssigt ud af forskningen?
v/ Charlotte Vilstrup, Kontorchef i Fødevarestyrelsens Enhed
for Dyrevelfærd og Veterinærmedicin
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INTERNATIONAL SVINEVELFÆRDSKONFERENCE 2015
Den 29. – 30. april 2015 afholdte daværende fødevareminister Dan Jørgensen international konference i København
med svinevelfærd på dagsordenen. Konferencen ’Improving
Pig Welfare – what are the ways forward?’ tiltrak 400 internationale eksperter i dyrevelfærd og havde desuden deltagelse af fødevareministrene fra Tyskland, Holland og Sverige.
De fire ministre underskrev efter en fælles debat på konferencen en dyrevelfærdsaftale, der opfordrer Kommissionen
til at forbedre den europæiske lovgivning for svin, så den
bygger på den nyeste viden.
Konferencen havde en række internationalt anerkendte forskere og eksperter på talerlisten, blandt andre David Fraser
fra Canada, Sandra Edwards fra England, Paul Hemsworth
fra Australien og Jeremy Cooper fra Freedom Food i England. Der var desuden faglige workshops, der tog fat på
de væsentligste elementer i Miljø- og Fødevareministeriets
svinehandlingsplan – lanceret i juni 2014 – fx kastration,
halekupering, pattegrisedødelighed og undervisning i dyrevelfærd. Konferencen sluttede med en paneldiskussion
om svinevelfærdens største udfordringer og muligheder for
forbedringer. Konferencen blev arrangeret af ministeriet i
samarbejde med Videncenter for Dyrevelfærd og udgør et
af intiativerne i svinehandlingsplanen.
Læs mere om konferencen på Miljø- og Fødevareministeriets
hjemmeside, hvor præsentationer, postere, proceedings,
workshop outputs og videoer kan downloades.

International svinevelfærdskonference i København 29. - 30. april 2015.
Konferencen bød på en række indlæg fra internationale topforskere,
ligesom der blev præsenteret 70 postere om svinevelfærd.
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SÅDAN ER VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD ORGANISERET

VID'S STYREGRUPPE træffer de overordnede beslutninger om,
hvilke indsatsområder videncenteret skal fokusere på, og hvilke
projekter der skal igangsættes i regi af videncenteret.

ViD'S SEKRETARIAT, , som er placeret i Fødevarestyrelsen, står
for den daglige drift af videncenteret.
ViD'S PROJEKTGRUPPE organiserer oplæg til projekter, som

ViD's styregruppe består af:
– Per Henriksen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen
– Charlotte Vilstrup, kontorchef i Dyrevelfærd og
Veterinærmedicin, Fødevarestyrelsen
– Paolo Drostby, kontorchef for Dyrevelfærdsenheden,
Fødevareministeriet.
– Hans Henrik Dietz, institutleder ved Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet
– Klaus Lønne Ingvartsen, institutleder ved Institut for
Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

International svinevelfærdskonference i København 29. til 30. april 2015.

godkendes af styregruppen. Gennemførelsen af projekter, der
igangsættes i regi af ViD, varetages af projektlederne for de
enkelte projekter og sker i samarbejde med øvrige relevante
projektdeltagere. Projektgruppen arbejder desuden med at
indsamle og formidle viden om dyrevelfærd. Projektgruppen
består af ViD’s sekretariatsmedarbejdere, forskningsledere fra
Aarhus og Københavns Universiteter samt en fuldmægtig fra
Fødevareministeriet.
ViD'S INTERESSENTGRUPPE består af repræsentanter for viden-

centerets primære interessenter, heriblandt landbrugserhvervets
organisationer, dyreværnsorganisationer, Rigspolitiet og Den
Danske Dyrlægeforening. Formålet med interessentgruppen er
sparring omkring behov og ønsker for ViD’s arbejde.
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NYE 2015 PROJEKTER I VIDENCENTER FOR DYREVELFÆRD
Videncenter for Dyrevelfærd har i 2015 udvalgt fire nye projekter. Projekterne er udvalgt indenfor
temaerne 'dyrevelfærd hos unge dyr' og 'smittebeskyttelse og dyrevelfærd'. Læs mere om projekterne herunder og på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk (Projekter i ViD). Find en oversigt
over samtlige projekter ViD har sat i gang i perioden 2010 til 2015 i Appendiks 2.

PROJEKT 1:
LØSE DIEGIVENDE SØER MED LAV PATTEGRISEDØDELIGHED
Der er i dag højere pattegrisdødelighed hos diegivende
søer, der går løse end hos diegivende søer, der er fikserede
(opstaldet i boks med farebøjler, der begrænser bevægelsesmulighederne).
Dette projekt har til formål at reducere pattegrisedødeligheden hos løse diegivende søer ved at identificere de
faktorer, der kan forudsige en højere pattegrisedødelighed.
Dette vil kunne bidrage til udbredelsen af systemer til løse
diegivende søer i Danmark og dermed forbedre velfærden
for både pattegrisene og soen.
Projektet ledes af lektor Christian Fink Hansen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

PROJEKT 2:
KALVES VELFÆRD I ØKOLOGISKE MALKEKVÆGS
BESÆTNINGER
Kalve (0-180 dage) i økologiske mælkeproduktionssystemer
tilbydes på en række områder forhold, som adskiller sig fra
typiske konventionelle kalve. Økologiske kalve må højst gå
separat i en uge mod otte uger i konventionelle systemer.
Økologiske kalve skal have mælk i 13 uger og skal på græs i
sommerhalvåret, når de er over fire måneder gamle. Samtidig skal de økologiske kalve have økologisk foder.
Antibiotikabehandling af økologiske kalve er i forhold til
konventionelle kalve mere besværlig og dyrere samtidig
med, at der er begrænsninger på, hvor mange gange økologiske kalve må behandles. Økologiske kalve har generelt
en højere dødelighed end konventionelle kalve, og nye resultater tyder på øget diarré hos økologiske kalve i forhold
til konventionelle. Formålet med projektet er gennem en
kritisk vurdering og analyse af kalves velfærd i økologiske
malkekvægsbesætninger med reference til kalve i konventionelle besætninger at identificere muligheder for forbedring af velfærden i økologiske malkekvægsbesætninger.
Projektet ledes af Professor Jan Tind Sørensen fra Institut
for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.
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PROJEKT 3:
KORTLÆGNING AF LIVSVILKÅR FOR DANSKE
PRIVATEJEDE KATTE
Hold af katte er gennem det sidste halve århundrede blevet
stadig mere populært hos danskerne, og antallet af privatejede katte har lige som i andre vestlige lande forlængst
overhalet antallet af hunde. På trods af dette ved vi langt
mere om de danske hunde, og de forhold de lever under,
end for danske privatejede katte.
Fra litteraturen ved vi, at ejerkatte har en række velfærdsproblemer, som blandt andet hænger sammen med, om
de bliver holdt inde eller får lov at komme ud, deres race,
deres fodring og graden af aktivering og pleje. Derimod
kender vi meget lidt til basisfakta omkring katte og hold af
katte i Danmark, fx andelen af katte som ikke har adgang
til at komme ud, andelen af racekatte og i hvilket omfang
kattene kommer til dyrlægen.
Formålet med projektet er derfor med hjælp af spørgeskemaer at afdække, hvordan danske ejerkatte lever og
bliver passet. Ved at spørge et repræsentativt udsnit af
befolkningen, bliver det også muligt at afdække omfanget
af nuværende og tidligere katteejere samt den generelle
holdning til katte.
På baggrund af undersøgelsen vil der blive skabt en
basisviden om ejerkattes livsvilkår, der gør det muligt for
myndigheder, dyrlæger og organisationer med interesse for
katte at målrette initiativer til fremme af ejerkattes velfærd.
Projektet ledes af Professor Björn Forkman fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

PROJEKT 4:
BRUGBOXEN – BETYDNING AF BRUG AF SYGEBOKS TIL
KØER MED MASTITIS FOR DYRENES BEDRING, VELFÆRD
OG PRODUKTION (PÅBEGYNDES I 2016)

Mastitis (yverbetændelse) er den hyppigst forekommende
infektiøse produktionssygdom hos malkekøer, og rammer
årligt over 200.000 køer i Danmark. Ny forskning har vist,
at selv relativt milde tilfælde af mastitis fører til markante
ændringer i dyrenes adfærd, mælkeproduktion og i forekomsten af inflammationsmarkører i mælken, samt at disse
ændringer fortsætter selv efter behandling med antibiotika.
Implementering af Lov om hold af malkekvæg og afkom af
malkekvæg betyder, at danske mælkeproducenter fra sommeren 2016 skal have sygebokse til syge/skadede kreaturer.
Jævnfør nuværende praksis vil køer med mastitis typisk ikke
blive placeret i sygeboks, medmindre de er alment påvirkede og f.eks. ikke i stand til at rejse sig.
Ovennævnte nye resultater – især fund af reduceret liggetid (en anerkendt markør for kreaturers velfærd) – tyder
imidlertid på, at velfærden hos køer med mastitis kan være
så påvirket af selv milde sygdomsudbrud, at opstaldning i
sygeboks vil være afgørende for disse dyrs velfærd. Hvorvidt dette er tilfældet, og hvorvidt en sådan opstaldning i
sygeboks har gavnlige effekter for dyrene på længere sigt,
vides imidlertid ikke.
Dette projekt er således det første af sin art og designet
specielt med en statistisk styrke som muliggør belysning af
projektets to formål. Om mindre end 2 år skal sygebokse
forefindes i alle besætninger, og dette projekt kan hjælpe
mælkeproducenterne til at få størst muligt udbytte af disse
sygebokse – til gavn for køernes velfærd.
Projektet ledes af Seniorforsker Mette S. Herskin fra Institut
for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.
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Fødevarestyrelsen tilrettelagde og udførte i 2014 velfærdskontrollen af landbrugsdyr i besætninger, under transport og på slagteri. Fødevarestyrelsen førte desuden tilsyn med hundepensioner,
hundekenneler og hundehandlere.
Læs i dette afsnit om hvordan velfærdskontrollen udføres, og læs om hvad den ordinære kontrol
og kampagnekontrollerne viste i 2014.

DET DANSKE KONCEPT FOR VELFÆRDSKONTROL
Kontrollen i besætninger gennemføres som en kombination
af flere kontrolindsatser, hvor kontrol og vejledning har til
formål at få så mange som muligt til at forstå og følge reglerne ved en myndighedsindsats, der er så lidt indgribende
som muligt.
KONTROLLEN BESTÅR AF FIRE TYPER AF INDSATSER:
– Nulpunktskontrol
Foregår i tilfældigt udvalgte besætninger og giver derved et generelt billede af regelefterlevelsen for en given
besætningstype
– Prioriteret kontrol
Foregår i besætninger udvalgt ud fra risikokriterier, som
for eksempel kan være overskridelser af grænseværdier
for antibiotika for kvæg og svin, besætningsstørrelse,
og tidligere sanktionerede, m.v.
– Kampagnekontrol
Fokuserede, dybdegående kontroller indenfor specifikke
emner/fokusområder.
– Basiskontrol–krydsoverensstemmelseskontrol(KO)
Udføres i henhold til EU-forordningen om KO. Basiskontrollen varetages fra 2015 af NaturErhvervstyrelsen.

HVEM UDFØRTE DYREVELFÆRDSKONTROL I 2014?
– I besætninger:
Embedsdyrlæger og teknikere ansat i Fødevarestyrelsen
gennemførte kontrollen med dyrevelfærd og medicin
anvendelse. Fødevarestyrelsen havde desuden ansvar
for kontrollen med minkhegn, handelsnormerne for æg,
mælkehygiejne og vildtopdræt. Fødevarestyrelsens veterinære kontrolenheder – herunder Veterinærrejseholdet
– udførte kampagnekontroller på dyrevelfærdsområdet.
Krydsoverensstemmelseskontrollen (KO-kontrollen)
bliver fra 2015 varetaget af NaturErhvervstyrelsen.
– Ved vejkontrol af transporter:
Politiet med dyrlægefaglig bistand fra Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold.
– På samlesteder og ved udførsel af dyr direkte fra
besætning:
Embedsdyrlæger ansat i Fødevarestyrelsen.
– På slagterier:
Embedsdyrlæger bistået af teknikere, alle ansat i Fødevarestyrelsen.
Læs mere om hvordan de enkelte kontroller foregår på
Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk.
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HVORDAN OG HVORNÅR KAN FØDEVARESTYRELSEN
REAGERE?
Hvornår vejleder Fødevarestyrelsen?
Nogle overtrædelser må ud fra en konkret vurdering
betragtes som så bagatelagtige, at sanktionering bør undlades. I sådanne tilfælde vejleder Fødevarestyrelsen i stedet
landmanden.
Hvornår giver Fødevarestyrelsen en indskærpelse?
En indskærpelse er en præcisering af, at gældende regler
skal overholdes. Fødevarestyrelsen giver sanktionen, når
landmanden har brug for at få indskærpet de gældende
regler, men angiver ikke nærmere hvordan han/hun skal
sikre dette.
Hvornår giver Fødevarestyrelsen et påbud?
Påbud præciserer, hvordan landmanden skal overholde
lovgivningen. Et påbud er en ordre eller befaling om at gøre
noget konkret indenfor en bestemt frist.
Hvornår indgiver Fødevarestyrelsen en politi
anmeldelse?
Fødevarestyrelsen skal anmelde landmanden til politiet, hvis
der er tale om groft uforsvarlig behandling af dyr, f.eks.
et dyr med en kronisk lidelse, der ikke er i sygesti, ikke er
behandlet, ikke er tilset af en dyrlæge eller aflivet i tide.
I visse tilfælde indgiver Fødevarestyrelsen også en politianmeldelse, når der er tale om uforsvarlig – men ikke grov –
behandling af dyr. Fødevarestyrelsen anmelder det desuden
til politiet, hvis landmanden ikke retter op på forholdene
efter et påbud eller en indskærpelse.
Alle typer af sanktioner følges op af en ny kontrol, enten
som kontrolbesøg eller administrativ kontrol.
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DYREVELFÆRDSKONTROLLEN I 2014 – ANTAL KONTROLLER OG SAMLEDE RESULTATER
Det samlede antal kontroller fordelt på nulpunkt og prioriteret kontrol og det samlede resultat for
disse er præsenteret i tabel 1 nedenfor. I tabel 2 gives en oversigt over hvilke kampagner, der blev
udført på dyrevelfærdsområdet i 2014.

Tabel 1. Oversigt over overtrædelser fordelt på dyrearter 2014
		
Antal
		
besætninger
		
i alt
Dyreart		

			

Antal
Antal
besætninger besætninger
med ind-	
med
skærpelser
påbud

Antal
Antal
besætninger
besætninger
meldt
med admini-	
til politiet strative bøder**

Antal
besætninger
uden anmærkninger

Svin

660

166

15

15

7

479

Kvæg inkl. kalve

567

59

7

5

0

500

Får		

199

14

0

0

0

185

Geder

36

1

0

0

0

35

Heste

124

7

2

1

0

116

Pelsdyr

74

15

1

0

0

59

Slagtekyllinger

52

9

3

1

0

40

Æglæggende høner i bure*

36

1

0

0

0

35

Æglæggende høner i alternative systemer

25

1

0

0

0

24

Opdræt af dyr til ægproduktion

1

0

0

0

0

1

Gæs, ænder, kalkuner

2

0

0

0

0

2

Hjortedyr

4

0

0

0

0

4

Fjervildt

3

0

0

0

0

3

Besøgslandbrug med kvæg, svin, får
og geder

3

0

0

0

0

3

1786

273

28

22

7

1486

Antal CHRnr-dyreart i alt

* Kontrol med 100% af besætninger med buræg i 2014		
** Administrative bøder er givet ved overtrædelse af reglen 'optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke' se også tabel 7		
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Under et kontrolbesøg kan besætningsejeren f.eks. få en
indskærpelse for overtrædelse af ét lovkrav og en politianmeldelse for overtrædelse af et andet. Ligeledes kan en
indskærpelse ende som et påbud, eller et påbud kan ende
som en politianmeldelse, hvis landmanden ikke retter op
på forholdene.
Den samme besætning kan derfor godt – i tabel 1 – på
samme tid optræde både i kategorien ”Antal besætninger
med indskærpelser”, ”Antal besætninger med påbud” og
”Antal besætninger meldt til politiet”.

TABEL 2. Antal kampagnekontroller i 2014
Kampagnekontroller i 2014
Indfangning af slagtekyllinger og rengøring af
transportmidler til fjerkræ

30

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt
i vinterperioden

203

Rode- og beskæftigelsesmateriale til svin

200

Pasningsvejledninger til hobbydyr
Cirkuskampagne
Antal kampagnekontroller i alt

Den samme besætningsejer kan også få indskærpet mere
end én regel, få mere end ét påbud eller blive anmeldt til politiet på grund af mere end én overtrædelse. Se også faktasiden ”I hvor mange besætninger blev loven ikke overholdt?”.

Antal kontroller

30
8
471
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FAKTA – I HVOR MANGE BESÆTNINGER BLEV LOVEN IKKE OVERHOLDT I 2014
Den procentvise fordeling i 2014 af kontrollerede kvæg-, svine-, slagtekyllinge- og pelsdyrbesætninger uden anmærkninger og besætninger, som fik én eller flere sanktioner for at overtræde én
eller flere regler, er vist i lagkagediagrammerne herunder.

KVÆGBESÆTNINGER 2014

SVINEBESÆTNINGER 2014

88%
Besætninger uden indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser

12%

Besætninger med indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser

PELSDYRBESÆTNINGER 2014

73%
Besætninger uden indskærpelser, påbud, politianmeldelser og/eller administrative
bøder

27%

Besætninger med indskærpelser, påbud, politianmeldelser
og/eller administrative bøder

SLAGTEKYLLINGEBESÆTNINGER 2014

80%
Besætninger uden indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser

20%

Besætninger med indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser

77%
Besætninger uden indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser

23%

Besætninger med indskærpelser, påbud og/eller politianmeldelser
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FAKTA – HVORDAN FORDELTE SANKTIONSTYPERNE SIG I 2014?
Når myndighederne aflægger et velfærdskontrolbesøg i en besætning, kan det resultere i, at der
enten ingen anmærkninger gives, fordi landmanden overholder alle regler, eller i en indskærpelse,
et påbud, en politianmeldelse eller en administrativ bøde.
I diagrammet er sanktionerne opdelt på type og vist som
procentdele af de kontrollerede kvæg-, svine-, pelsdyr- og
slagtekyllingebesætninger. Det er vigtigt at bemærke, at
procentdelene for de forskellige typer af sanktioner kan
summere op til en højere procentdel end den, der er angivet i lagkagediagrammerne. Det skyldes, at en besætning
kan være registreret med mere end én sanktionstype og
derved være repræsenteret i flere af sanktionstypesøjlerne
i søjlediagrammet.
FIGUR 1. FORDELING AF SANKTIONSTYPER
Procentdele af kontrollerede besætninger, som har fået indskærpelse,
påbud, politianmeldelse og/eller administrativ bøde.
Indskærpelser

% af kontrollerede besætninger

Påbud

30

Politianmeldelser
Administrative bøder

25
20
15
10
5
0
Kvæg

Svin

Pelsdyr

Slagtekyllinger
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FAKTA – KONTROLKAMPAGNER MED FOKUS PÅ DYREVELFÆRD I 2014
Årets kampagner på dyrevelfærdsområdet havde i 2014 fokus på indfangning af slagtekyllinger til
transport til slagteri, opstaldning og pasning af ammekøer, rode- og beskæftigelsesmateriale til svin,
pasningsvejledninger til hobbydyr og hold af dyr i cirkus. Læs om baggrunden for kampagnerne og
om de overordnede resultater på disse sider.
Kampagnernes slutrapporter kan downloades fra Fødevarestyrelsens hjemmeside
www.fvst.dk/Kampagner/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner 2014/Veterinærområdet

INDFANGNING OG LÆSNING AF SLAGTEKYLLINGER OG
RENGØRING AF TRANSPORTMIDLER TIL FJERKRÆ

I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt, hvoraf de ca. 100 mio. slagtes i Danmark og de øvrige
eksporteres levende til slagtning i EU (Holland og Tyskland).
Indfangningen foregår hovedsagligt med fangemaskiner,
men kyllinger, der skal eksporteres til slagtning i udlandet
samt økologiske kyllinger, bliver håndindfanget. Indfangning og håndtering af slagtekyllinger hos producenten
forud for transport til slagtning er ikke kontrolleret før.
Formålet med kampagnen var derfor at finde ud af, om
indfangning og læsning i kasser foregår dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt.
Kampagnen viste at 1,63 % af slagtekyllingerne, der var
fanget med fangemaskiner havde friske skader efter pålæsning i fjerkrækasserne. For slagtekyllinger, der var håndindfanget, var der 0,18 %, der havde friske skader efter pålæsning i fjerkrækasserne. Ved samtlige kontroller af maskinel
indfangning blev det konstateret, at typegodkendelserne for
fangemaskinerne ikke blev fulgt på alle punkter.
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OPSTALDNING OG PASNING AF AMMEKØER MED
OPDRÆT I VINTERPERIODEN

Ammekøer er en betegnelse, der primært bruges i den
ekstensive kødproduktion. Kalvene fødes typisk om foråret
og græsser sammen med koen sommeren over. Herefter fravænnes kalvene ca. 6-9 måneder gamle. I vinterhalvåret opstaldes køer og kalve typisk hver for sig. I mindre ammekobesætninger er produktionen oftest en fritidsbeskæftigelse
for ejeren, og vinteropstaldningen er tit i ældre bygninger
eller stalde, der tidligere har været anvendt til malkekøer.
Fødevarestyrelsens kampagne havde til formål at afdække,
om ammekøer med opdræt holdes på en måde, der er i
overensstemmelse med gældende regler for dyrevelfærd
samt Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds
udtalelser. Der blev fokuseret på, om udegående dyrene var
i godt huld og med god pels, og om der var tilstrækkelig
tildeling af foder og vand. Kampagnen omfattede både de
kreaturer (køer, ungdyr og kalve), der holdes udendørs i
vinterperioden og de kreaturer, der opstaldes om vinteren.
Kampagnen viste, at der var overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne vedrørende opstaldning af ammekøer og opdræt i
vinterperioden i ca. 15 % af besætningerne.
I besætninger med udegående dyr var de hyppigste overtrædelse af reglerne, at dyrene ikke havde adgang til et læskur
eller en bygning, hvor de kunne finde ly og læ for vejret, og/
eller at dyrene ikke havde adgang til et tørt og strøet hvileareal.
I besætninger med dyr på stald var de hyppigste overtrædelser, at dyrene i enkelte besætninger var opstaldet på et
underlag, der var fugtigt og gødningsforurenet, så de ikke
havde mulighed for tørt leje, eller at inventaret i stalden udgjorde en risiko for dyrenes sikkerhed. I enkelte besætninger
blev der fundet kalve under seks måneder, der var permanent opbundne, hvilket i en årrække har været forbudt.

RODE- OG BESKÆFTIGELSESMATERIALE
TIL SVIN

Svin har et behov for at undersøge deres omgivelser og skal
derfor have permanent adgang til beskæftigelses- og rodemateriale. Samtidig er det vigtigt, at beskæftigelses- og
rodemateriale er egnet, at det tildeles på den rigtige måde
og i tilstrækkelig mængde. Fødevarestyrelsen undersøgte
i en kampagne i 2014 om reglerne for tildeling af rode- og
beskæftigelsesmateriale var overholdt, og hvis nej – hvad
der var årsagen. Kampagnen omfattede 200 tilfældigt
udvalgte smågrise og slagtesvinebesætninger, som fik uanmeldt kontrolbesøg i forbindelse med kampagnen.
Kampagnen viste, at 27 (13,5 %) ud af 200 besætninger
ikke overholdt reglerne. Alle besætninger – på nær én
– havde dog rettet op på de sanktionerede forhold ved
Fødevarestyrelsens opfølgende kontrolbesøg. Overtrædelserne skyldtes især manglende/utilstrækkelig mængde
beskæftigelse- og rodemateriale, hvorimod en mindre del
af overtrædelserne skyldtes, at det anvendte materiale ikke
var egnet som beskæftigelse- og rodemateriale.
På baggrund af resultaterne af kampagnen har Fødevarestyrelsen, branchen og Dyrlægeforeningen nedsat en
arbejdsgruppe for fremadrettet at skabe mere fokus på
tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale til svin.
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PASNINGSVEJLEDNINGER TIL HOBBYDYR

Dyrehandlere har siden 1. januar 2014 skullet udlevere
godkendte skriftlige pasningsvejledninger ved salg af dyr.
Pasningsvejledningerne skal give dyreejere de nødvendigste
oplysninger om forsvarlig fodring, pasning og pleje af hobbydyr. De godkendte pasningsvejledninger er tilgængelige
på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Formålet med kampagnen var derfor at undersøge, om
dyrehandlere overholder kravet om udlevering af pasningsvejledninger ved salg af dyr. Resultaterne fra kampagnen
tydede på, at dyrehandlere og deres ansatte kender til
reglerne om udlevering af pasningsvejledninger, og at de
udleverer pasningsvejledningerne ved salg af dyr.

CIRKUSKAMPAGNE

Formålet med cirkuskampagnen i 2014 var dels at finde ud
af om cirkus, der turnerer med dyr, overholder gældende
regler om de besøgendes sikkerhed, og dels om de overholder regler om at dyrene holdes på en forsvarlig måde.
Fødevarestyrelsen var i forbindelse med kampagnen på
uanmeldte kontrolbesøg i 8 cirkus og kontrollerede i alt
137 dyr.
Kampagnen viste, at de dyrevelfærdsmæssige og sikkerhedsmæssige regler generelt blev overholdt. Dog blev der i
tre ud af de otte kontrollerede cirkus fundet overtrædelser
af reglerne, som betød at der blev givet indskærpelser.

21

KONTROL MED DYREVELFÆRD I 2014 – Dyrevelfærd i Danmark 2015

FAKTA – DEN DANSKE DYREBESTAND 2014:
ANTAL DYR, ANTAL BESÆTNINGER OG ANTAL SLAGTEDE DYR

Tabel 3. Antal dyr og antal besætninger i Danmark i 2014 opdelt på dyreart (Kilde: CHR, Fødevarestyrelsen)
Dyreart		

Antal dyr

Antal besætninger

Kvæg		

1.556.307

19.460

Svin		

13.279.122

8.917

Fjerkræ		

27.904.213

1.046

Pelsdyr		

15.920.522

1.665

142.926

7.010

Får 		
Geder		
Heste1 		
Hjortedyr		
1

20.828

3.144

200.000

-

14.925

539

Det anslåede samlede antal heste.

Tabel 4. Antal slagtede dyr opdelt på dyreart i 2014 (Kilde: Fødevarestyrelsen)
Dyreart
Kvæg
Svin
Slagtekyllinger
Andet slagtefjerkræ (gæs, ænder, kalkuner)

Antal dyr
485.147
18.930.372
102.941.054
48.601

3
TABELLER:
VELFÆRDSKONTROL
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LÆSEGUIDE TIL TABELLER
På de følgende sider præsenteres 2014-resultaterne af Fødevarestyrelsens velfærdskontrol i besætninger med landbrugsdyr, kontrollen med transport af dyr til slagteri og over samlesteder, kontrollen
på slagterier, kontrollen i forbindelse med eksporter samt resultater fra politiets vejkontrol.

I dyreartstabellerne for velfærdskontrol i besætninger er overtrædelserne
opdelt i seks emner:
– Personale, management og tilsyn
– Staldindretning og pladsforhold
– Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø
– Foder og vand
– Operative indgreb
– Optegnelser og lignende
Inden for hvert emne er overtrædelserne opdelt i kategorier. For eksempel
omfatter kategorien "Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling" følgende overtrædelser: ”Mangler fornøden pleje/behandling”,
”Isoleres ikke” og ”Tilses ikke af en dyrlæge/aflives ikke”.
Der kan godt forekomme mere end én type overtrædelse inden for en
kategori i en besætning, men den pågældende besætning tæller kun med
én gang i opgørelsen over, hvor mange landmænd der ikke har overholdt
lovkravene i kategorien. Hvis en landmand f.eks. både har overtrådt kravet om isolering af syge og tilskadekomne dyr og kravet om, at syge og
tilskadekomne dyr skal tilses af en dyrlæge eller aflives, vil det altså kun
tælle med én gang i opgørelsen for kategorien "Syge/tilskadekomne dyr
får ikke fornøden pleje/behandling".
For kvæg og svin opgøres antal berørte dyr for udvalgte væsentlige lidelser,

hvor der i 2014 er givet enten en indskærpelse, et påbud eller en politianmeldelse i henhold til Dyreværnslovens § 1 og 2 samt Bekendtgørelse om
mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 5.
Kontrolresultaterne for transport af kvæg, svin og fjerkræ er opgjort som
det antal indskærpelser, påbud og politianmeldelser, der er givet for en
række overtrædelser. Overtrædelserne handler f.eks. om, at dyrene ikke
var transportegnede, at de ikke havde plads nok i transportvognen, eller
at der ikke var nok strøelse i transportvognen. For de overtrædelser, der
har med sygdom og tilskadekomst at gøre, men ikke f.eks. med arealkrav, papirarbejde osv., er resultaterne desuden opgjort som antallet af
berørte dyr.
For velfærdskontrollen på slagterier er resultaterne opgjort som antallet
af indskærpelser, påbud og politianmeldelser, der er givet for overtrædelser af kravene til indretning af slagterierne, opstaldning af dyrene,
personale samt bedøvelses- og aflivningsudstyr. For politiets vejkontrol er
resultaterne opgjort som antal forseelser fordelt på dyrearter og fordelt
på danske og udenlandske køretøjer.
Der blev kun givet administrative bøder i svinebesætninger i forbindelse
med overtrædelse af reglerne for medicinoptegnelser.
Læs mere om metoden for dataopgørelser i Appendiks 4.
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KVÆG		
TABEL 5. KVÆG 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser,
påbud og politianmeldelser i kvægbesætninger kontrolleret i
forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
TABEL 6. KVÆG 2014. Antal berørte dyr for udvalgte lidelser
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SVIN 		
TABEL 7. SVIN 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser,
påbud og politianmeldelser i svinebesætninger kontrolleret i
forbindelse med velfærdskontrollen i 2014.
TABEL 8. SVIN 2014. Antal berørte dyr for udvalgte lidelser.
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FÅR 		
TABEL 9. FÅR 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser,
påbud og politianmeldelser i fårebesætninger kontrolleret i
forbindelse med velfærdskontrollen i 2014.

31

GEDER 		
TABEL 10. GEDER 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser,
påbud og politianmeldelser i gedebesætninger kontrolleret i
forbindelse med velfærdskontrollen i 2014.
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HESTE 		
TABEL 11. HESTE 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser,
påbud og politianmeldelser i besætninger med heste
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014.
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PELSDYR		
TABEL 12. PELSDYR 2014. Oversigt over antallet af
indskærpelser, påbud og politianmeldelser i pelsdyrbesætninger
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014.
FJERKRÆ
TABEL 13. SLAGTEKYLLINGER 2014. Oversigt over antallet
af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i kvægbesætninger
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
TABEL 14. TRÆDEPUDESVIDNINGER – SLAGTEKYLLINGER
2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og
politianmeldelser i slagtekyllingebesætninger kontrolleret
pga. konstaterede overtrædelser med trædepudesvidninger
på slagteriet.
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TABEL 15. ÆGLÆGGENDE HØNER I BURE 2014. Oversigt
over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i
besætninger med æglæggende høner i bure kontrolleret i
forbindelse med velfærdskontrollen i 2014.
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TABEL 16. ÆGLÆGGENDE HØNER I ALTERNATIVE
SYSTEMER 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser,
påbud og politianmeldelser i besætninger med æglæggende
høner i alternative systemer kontrolleret i forbindelse med
velfærdskontrollen i 2014.

35

HUNDE
TABEL 17. HUNDEHANDLER, HUNDEKENNELER OG HUNDE
PENSIONER 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud
og politianmeldelser i forbindelse med kontrollen i 2014.
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TRANSPORT OG SLAGTERIER
TABEL 18. TRANSPORT TIL SLAGTERI 2014A. Det totale
antal indskærpelser og anmeldelser til politiet i forbindelse
med transport til slagteri i 2014.
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TABEL 19. TRANSPORT TIL SLAGTERI 2014B. Oversigt over
overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg, svin og fjerkræ
til slagteri i 2014, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse.
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Tabel 5. Kvæg 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i kvægbesætninger
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
KALVE
Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt, huses og passes ikke i overensstemmelse
med deres behov

1

0

0

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling

0

1

0

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge

4

0

0

		
Personale, management og tilsyn

Staldindretning og pladsforhold			
Kalve > 8 uger holdes i enkeltboks

2

1

0

Arealkrav for opstaldning af kalve er ikke opfyldt

2

0

0

Kalve i enkeltbokse kan ikke se og røre andre kalve

4

0

0

Kalve holdes bundet

1

0

2

Der mangler sengebåse

1

0

0

Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø			
Der udlægges ikke en passende mængde strøelse til kalve

1

0

0

Lejearealet er ikke bekvemt, rent, tørt og blødt

2

0

0

Materialer der bruges til stalde, bokse og inventar vurderes skadelige for
dyrene, og kan ikke rengøres og desinficeres

1

0

0

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige, kan have skarpe
kanter/spidse fremspring

2

0

0

Udegående dyr kan ikke finde ly og læ

1

0

0

Gødning, urin og spildfoder fjernes ikke så ofte at lugt og tiltrækning af
skadedyr forhindres

1

0

0

Foder og vand			
Kalve over 2 uger har ikke adgang til tilstrækkelig mængde frisk vand

6

1

0
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Fortsat... Tabel 5. Kvæg 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i kvægbesætninger
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
KREATURER
		
Personale, management og tilsyn
Dyrene behandles ikke forsvarligt
Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt, huses og passes ikke i overensstemmelse
med deres behov

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

1

2

2

14

3

2

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling

3

4

2

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge

9

0

0

Staldindretning og pladsforhold			
Dyrene har ikke den fornødne bevægelsesfrihed

1

0

0

I sengebåsestalde er der ikke mindst én sengebås pr. ungdyr eller ko

1

0

0

Materialer der bruges til stalde, bokse og inventar vurderes skadelige for
dyrene, og kan ikke rengøres og desinficeres

2

0

0

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige, kan have skarpe kanter/spidse
fremspring

6

0

0

Stalden og staldinventar holdes ikke ren og hygiejnisk

1

0

0

Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø

Belysning naturlig/kunstig opfylder ikke kravene

1

0

0

Underlaget i hvilearealet i stalde består ikke af tørt og blødt materiale

1

0

0

Udegående dyr kan ikke finde ly og læ

4

0

0

Foder og vand			
Fodring og vanding opfylder ikke fysiologiske og sundhedsmæssige behov

4

3

0

Optegnelser o.lign.			
Optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke

7

0

0
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Tabel 6. Antal berørte dyr for udvalgte lidelser – kvæg. Oversigt over antallet af kvæg og kalve omfattet af
udvalgte, væsentlige lidelser, hvor der i 2014 er givet en indskærpelse, et påbud eller en politianmeldelse i henhold til
Dyreværnslovens §§ 1 og 2 samt bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5
		
Lidelse

Antal besætninger, hvor lidelsen/
overtrædelsen blev fundet

Antal
berørte dyr

Afmagret og evt. andet

1

16

Halthed

2

12

Forvoksede klove

1

7

Hove/klove beskæres, behandles, efterses ikke efter behov

2

107

Syge dyr får ikke fornøden behandling

9

21

Udegående dyr har dårligt huld – og er ikke egnet til at gå ude

1

2
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Tabel 7. Svin 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i svinebesætninger
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal politi-	
anmeldelser

Antal administrative bøder

2

5

3

0

Dyrene behandles ikke omsorgsfuldt, huses og passes ikke i
overensstemmelse med deres behov

10

3

3

0

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling

		
Personale, management og tilsyn
Dyrene behandles ikke forsvarligt

57

13

14

0

Proceduren omkring aflivning er ikke korrekt

2

0

0

0

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge

2

0

1

0

Søer holdes ikke i løsdrift fra 4 uger efter løbning til 7 dage før faring*

3

1

3

0

Søer og gylte indsættes ikke i faresti senest 3 dage før forventet faring

0

0

1

0

Staldindretning og pladsforhold			
Alle svin kan ikke hvile samt rejse og lægge sig uden besvær

0

0

2

0

Arealkrav til fravænnings, avls og slagtesvin er ikke opfyldt

5

0

2

0

Arealkravet til sygestier er ikke overholdt

1

0

0

0

Arealkrav vedr. frit tilgængeligt stiareal for søer og gylte overholdes ikke

3

0

1

0

Der er ikke 90 cm fast gulv fra krybben i enkeltbokse til drægtige søer
og gylte

5

0

0

0

Krav til pladsforhold og lejeareal er ikke opfyldt

9

0

2

0

Krav til sidelængden i stier med søer er ikke opfyldt (3 meter reglen)

4

0

1

0

Krav til indretning af bokse til drægtige søer i de første fire uger efter
løbning er ikke opfyldt

9

0

2

0

Pattegrise kan ikke hvile samtidig på et fast gulv

1

0

0

0

* Én besætning havde ikke omlagt til løsdrift i drægtighedsstalden på kontroltidspunktet. I de øvrige sanktionerede besætninger drejede det sig om søer, der ikke rettidigt var
indsat i løsdrift.
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Fortsat... Tabel 7. Svin 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i svinebesætninger
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal politi-	
anmeldelser

Antal administrative bøder

Rum, materialer og udstyr kan være skadelige, have skarpe kanter/
spidse fremspring

1

0

0

0

Gulvene danner ikke et jævnt og stabilt underlag

1

0

0

0

		
Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø

Der mangler sygestier
Krav til indretning af sygestier er ikke opfyldt
Krav til indretning af ornestier er ikke opfyldt

4

1

4

0

42

0

1

0

0

0

1

0

Dyrene har ikke permanent og tilstrækkelig adgang til rodemateriale

64

0

3

0

Der mangler strøelse på fast/drænet gulv i individuelle/aflastningsstier
eller løsdrift til drægtige søer og gylte

10

0

2

0

Der er ikke et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv og
med strøelse til drægtige søer og gylte i aflastningsstier eller løsdrift

7

0

2

0

Søer tildeles ikke redebygningsmateriale den sidste uge før faring

1

0

0

0

Staldinventar renses, rengøres og desinficeres ikke regelmæssigt efter behov

0

0

2

0

Der er ikke etableret overbrusningsanlæg eller tilsvarende

7

0

1

0

Svin over 2 uger har ikke permanent adgang til vand

1

0

0

0

Svin indgives vand eller foder på en måde, der kan påføre dyret lidelse
eller skade

0

0

1

0

1

0

0

0

Foder og vand

Operative indgreb
Proceduren for kastration af grise følges ikke

Optegnelser o.lign.			
Optegnelser over døde dyr føres eller opbevares ikke
Optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke

4

0

0

0

42

0

3

7
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Tabel 8. Antal berørte dyr for udvalgte lidelser – svin. Oversigt over antallet af svin omfattet af udvalgte, væsentlige lidelser, hvor der i 2014 er givet en indskærpelse, et påbud eller en politianmeldelse i henhold til Dyreværnslovens
§§ 1 og 2 samt bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5
		

Antal besætninger, hvor lidelsen/
overtrædelsen blev fundet

Antal
berørte dyr

5

9

Brok

7

24

Skuldersår

5

32

Lidelse/overtrædelse
Halthed

Syge dyr får ikke fornøden behandling

69

503

Prolaps

1

3

Halebid

1

22
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Tabel 9. Får 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i fårebesætninger kontrolleret
i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
		
Personale, management og tilsyn
Dyrene behandles ikke forsvarligt

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

2

0

0

Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling

2

0

0

Det erhvervsmæssige dyrehold tilses ikke årligt af en dyrlæge

5

0

0

Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø			
Belysning naturlig/kunstig opfylder ikke kravene

1

0

0

Bygningsmaterialer vurderes skadelige for dyrene, og kan ikke rengøres
og desinficeres

1

0

0

Foder og vand			
Fodring og vanding opfylder ikke de fysiologiske og sundhedsmæssige behov

4

0

0

Udstyr til vanding og fodring kan være skadeligt for dyrene

1

0

0

Optegnelser o.lign.			
Optegnelser over døde dyr føres eller opbevares ikke

3

0

0

Optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke

5

0

0

Tabel 10. Geder 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i gedebesætninger
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
		
Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø
Dyrene sikres ikke mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

1

0

0

32

TABELLER: VELFÆRDSKONTROL – Dyrevelfærd i Danmark 2015

Tabel 11. Heste 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i besætninger med heste
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
		
Personale, management og tilsyn
Dyrene behandles ikke forsvarligt

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

0

2

1

Syge og tilskadekomne heste får ikke fornøden pleje og behandling

1

1

0

Beskæring af hove sker ikke efter behov

1

1

1

Heste kommer ikke på fold eller motioneres ikke 2 timer 5 gange om ugen

1

0

0

Staldindretning og pladsforhold			
Krav til gulvarealet i læskur eller bygning er ikke opfyldt

2

0

0

Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø			
Rum og udstyr til opstaldning af heste skal være konstrueret, installeret og
vedligeholdt så hestene beskyttes mod tilskadekomst

1

0

0

Materialer der bruges til stalde, bokse og inventar vurderes skadelige for
dyrene, og kan ikke rengøres og desinficeres

1

0

0

Lejearealet er ikke bekvemt, rent og passende drænet

1

0

0

Optegnelser o.lign.			
Optegnelser over medicinsk behandling føres eller opbevares ikke

1

0

0
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Tabel 12. Pelsdyr 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i pelsdyrbesætninger
kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
		
Personale, management og tilsyn
Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

1

0

0

Staldindretning og pladsforhold			
Arealkrav for opstaldning er ikke opfyldt

5

1

0

12

0

0

1

0

0

1

0

0

Bygninger, materiale, rengøring og nærmiljø 		
Der er ikke permanent adgang til halm, hylde og rør1
Krav til redekasse er ikke opfyldt
Foder og vand
Fodring og vanding opfylder ikke de fysiologiske og sundhedsmæssige behov
1

Fra 1. juli 2014 er kravet ændret fra ”Der er ikke permanent adgang til halm, hylde eller rør” til ”Der er ikke permanent adgang til halm, hylde og rør".
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Tabel 13. Slagtekyllinger 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i
slagtekyllingebesætninger kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
		
Personale, management og tilsyn
Døde dyr fjernes ikke med det samme fra besætningen

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

1

0

0

Staldindretning og pladsforhold			
Den gennemsnitlige maksimale belægningsgrad overskrides

5

0

1

Den anvendte belægningsgrad er ikke anmeldt til registrering i den
veterinære kontrolenhed

1

0

0

Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø			
Det krævede lysprogram overholdes ikke

1

0

0

Der er ikke en passende mængde strøelse, der er løs og tør i overfladen

1

0

0

Optegnelser o.lign.			
Optegnelser over døde dyr føres eller opbevares ikke

1

0

0

Tabel 14. Trædepudesvidninger – slagtekyllinger 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og
politianmeldelser i slagtekyllingebesætninger kontrolleret pga. konstaterede overtrædelser med trædepudesvidninger
på slagteriet*
Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

Udarbejde redegørelse for nedsættelse af trædepudescore

0

8

0

Påbud om nedsættelse af belægningsgraden

0

1

0

		
Personale, management og tilsyn

Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø			
Strøelse skal forbedres så den er løs og tør i overfladen

1

1

0

Den gennemsnitlige maksimale belægningsgrad overskrides

1

0

0

* Opgørelsen er opgjort som antal konkrete kontroller. Tre besætninger som var kontrolleret grundet for høj trædepudescore på slagteriet er desuden udpeget til nulpunktskontrol. I i alt 15 besætninger er der fulgt op på indberetninger fra slagteriets veterinærkontrol om for mange trædepudesvidninger.
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Tabel 15. Æglæggende høner i bure 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser i
besætninger med æglæggende høner i bure kontrolleret i forbindelse med velfærdskontrollen i 2014
		
Staldindretning og pladsforhold
Der er mere end 10 høner per bur

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

1

0

0

1

0

0

Optegnelser o.lign.
Optegnelser over antal døde dyr føres eller opbevares ikke

Tabel 16. Æglæggende høner i alternative systemer 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser, påbud og
politianmeldelser i besætninger med æglæggende høner i alternative systemer kontrolleret i forbindelse med
velfærdskontrollen i 2014
		
Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø
Døde høner fjernes ikke hver dag

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

1

0

0
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Tabel 17. Hundehandler, hundekenneler og hundepensioner 2014. Oversigt over antallet af indskærpelser,
påbud og politianmeldelser i forbindelse med kontrollen i 2014
Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

Den tilknyttede dyrlæge har ikke foretaget tilstrækkelig mange tilsyn

4

0

0

Der kan ikke dokumenteres at den tilknyttede dyrlæge har foretaget tilsyn

3

0

0

Der er ikke tilknyttet en dyrlæge til virksomheden

2

0

0

Den ansvarlige for virksomheden har ikke gennemført uddannelse

1

0

0

		
Personale, management og tilsyn

Bygninger, materialer, rengøring og nærmiljø			
Hunde har ikke mulighed for at søge skjul i løbegård

2

0

0

Hundenes løbegård har ikke beriget miljø

1

0

0

Lokaler, hvori hundene opholder sig er ikke indrettet og udformet så god
hygiene kan opretholdes

1

0

0

Lokaler og udstyr er ikke tilpasset hundenes fysiologiske, adfærdsmæssige og
sundhedsmæssige behov

5

0

0

Manglende legeredskaber i hundenes opholdsrum

1

0

0

Arealkrav til opholdsrum er ikke overholdt

6

0

0

Manglende mulighed for at søge skjul i opholdsrum

2

0

0

Foder og vand			
Foder opbevares eller tilberedes i rum, hvortil hundene har adgang

2

0

0

Optegnelser og lign.			
Protokollen mangler krævede oplysninger

2

0

0

Skriftlig pasningsvejledning udleveres ikke eller er utilstrækkelig

2

0

0

Virksomheden giver ikke kontaktoplysninger om den myndighed der har
udstedt driftstilladelsen (Fødevarestyrelsen)

1

0

0

* I 2014 blev 51 hundehandler, hundekenneler og hundepensioner kontrolleret – og i alt 15 fik en indskærpelse. Ovenfor er de enkelte overtrædelser præsenteret.
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Tabel 18. Transport til slagteri 2014a. Det totale antal indskærpelser og anmeldelser til politiet i forbindelse med
transport til slagteri i 2014*
Dyregruppe
Kvæg
Svin
Fjerkræ

Antal kontrolobservationer1

Antal indskærpelser

Antal politianmeldelser

0

23

48

17

61

49

0

3

3

* I de tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen.
1

En kontrolobservation er udtryk for, at der er konstateret en overtrædelse, som ikke har udløst en sanktion, fordi det ikke er muligt at fastslå, hvem der er ansvarlig
for overtrædelsen
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Tabel 19. Transport til slagteri 2014b. Oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg, svin og
fjerkræ til slagteri i 2014, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er medtaget for
overtrædelser, der involverer sygdom og skader*
		
KVÆG – Sygdom og skader

KontrolAntal berørte dyr Antal ind-	 Antal berørte dyr Antal politi-	 Antal berørte dyr
observationer1 kontrolobservationer skærpelser – indskærpelser anmeldelser – politianmeldelser

Dyrene behandles ikke forsvarligt

0

0

1

4

1

Syge/tilskadekomne dyr får
ikke fornøden pleje

0

0

1

1

1

1

Afmagret og evt. andet

0

0

0

0

2

18

Halthed

0

0

5

8

3

3

Forvoksede klove

0

0

1

1

0

0

Indgroet tænder/horn

0

0

0

0

1

1

Knoglebrud

0

0

1

1

1

1

Skadet under transport

0

0

0

0

1

1

Prolaps

0

0

0

0

1

1

Transport af højdrægtig

0

0

0

0

35

35

Transport af nykælver

1

1

13

16

2

2

1

1

En kontrolobservation er udtryk for, at der er konstateret en overtrædelse, som ikke har udløst en sanktion, fordi det ikke har været muligt at fastslå, hvem der var
ansvarlig for overtrædelsen.

KVÆG – Andre overtrædelser end sygdom og skader
Transport af uens dyr sammen

Antal indskærpelser

Antal politianmeldelser

1

0
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Fortsat... Tabel 19. Transport til slagteri 2014b. Oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg,
svin og fjerkræ til slagteri i 2014, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er medtaget
for overtrædelser, der involverer sygdom og skader*
		
SVIN – Sygdom og skader

KontrolAntal berørte dyr Antal ind-	 Antal berørte dyr Antal politi-	 Antal berørte dyr
observationer1 kontrolobservationer skærpelser – indskærpelser anmeldelser – politianmeldelser

Slagmærker

15

40

10

40

25

134

Overdreven brug af tatoveringshammer evt. med slagmærker

4

30

22

50

8

25

Syge/tilskadekomne dyr får ikke
fornøden pleje

0

0

0

0

1

1

Afmagret og evt. andet

0

0

2

2

0

0

Brok

0

0

6

7

7

40

Halthed

1

1

3

3

2

2

Forvoksende klove

0

0

0

0

1

1

Eksem/urinætsning

1

1

0

0

0

0

Elefantøre/blodøre

0

0

1

1

0

0

Skuldersår

0

0

4

4

2

3

Sår		

0

0

3

3

0

0

Sår/blødning

0

0

1

1

2

2

Infektion, bylder

0

0

2

2

0

0

Halebid

0

0

1

1

0

0

Prolaps

0

0

0

0

1

1

Transport af højdrægtig

0

0

1

1

0

0

1

En kontrolobservation er udtryk for, at der er konstateret en overtrædelse, som ikke har udløst en sanktion, fordi det ikke har været muligt at fastslå, hvem der var
ansvarlig for overtrædelsen.

SVIN – Andre overtrædelser end sygdom og skader

Antal indskærpelser

Antal politianmeldelser

Ikke transportegnet – anden grund

1

0

Mangler og defekter ved køretøj

2

0

Køretøj – utilstrækkelig indvendig højde

1

0

Manglende synsgodkendelse af køretøj

1

0
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Fortsat... Tabel 19. Transport til slagteri 2014b. Oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg,
svin og fjerkræ til slagteri i 2014, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er medtaget
for overtrædelser, der involverer sygdom og skader*
		
FJERKRÆ – Andre overtrædelser end sygdom og skader

Antal indskærpelser

Antal politianmeldelser

2

0

Manglende beskyttelse mod vejrlig under transport

0

3

Overlæs på køretøj

2

0

Manglende ledsagedokumenter

* I de tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen. Antal
berørte dyr er opgjort ud fra antallet af berørte dyr på den alvorligste overtrædelse. I de tilfælde, hvor der er flere ens sanktioner på forskellige kontrolobjekter ved
samme transportkontrol, er antallet af berørte dyr opgjort ud fra den kontrol, hvor der er flest dyr.
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Tabel 20. Transport over samlesteder 2014a. Det totale antal indskærpelser, påbud og anmeldelser til politiet i
forbindelse med transport over samlesteder i 2014*
Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

Svin

2

12

4

Kvæg

0

0

0

		
Dyreart

* I de tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen.

Tabel 21. Transport over samlesteder 2014b. Oversigt over overtrædelser i forbindelse med transport af kvæg og
svin over samlesteder i 2014, der medførte indskærpelse, påbud eller politianmeldelse. Antallet af berørte dyr er
medtaget for overtrædelser, der involverer sygdom og skader*
Antal
indskærpelser

Antal berørte dyr
– indskærpelser

Antal
politianmeldelser

Antal berørte dyr
– politianmeldelser

Anæmi, ødem, stress mv.

0

0

1

5

Prolaps

0

0

1

1

		
SVIN – Sygdom og skader

		
SVIN – Andre overtrædelser end sygdom og skader

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

Manglende kompetencebevis

2

0

0

Manglende adgang til drikkevand i køretøj

0

1

0

Overlæs på køretøj

0

10

2

Køretøj – utilstrækkelig indvendig højde

0

0

1

Udsætter søer for lang transport

0

1

0

* I de tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen.
Antal berørte dyr er opgjort udfra antallet af berørte dyr på den alvorligste overtrædelse. I de tilfælde, hvor der er flere ens sanktioner på forskellige kontrolobjekter
ved samme transportkontrolkontrol, er antallet af berørte dyr opgjort udfra den kontrol, hvor der er flest dyr.
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Tabel 22. Eksporter 2014. Oversigt over overtrædelser i forbindelse med eksporter i 2014, der medførte
indskærpelse, påbud eller politianmeldelse*
		
SVIN
Manglende kompetencebevis

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

1

0

0

Mangler og defekter ved køretøjet

2

0

0

Overlæs på køretøjet

0

5

0

FJERKRÆ
Manglende synsgodkendelse af køretøjet

1

0

0

Mangler og defekter ved køretøjet

2

0

0

* I de tilfælde, hvor én transportkontrol fører til forskellige sanktioner på flere kontrolobjekter, tælles kun den alvorligste overtrædelse med i opgørelsen.

Tabel 23. Velfærdskontrol på slagterier og slagtehuse 2014. Det totale antal indskærpelser, påbud og
anmeldelser til politiet på slagterier og slagtehuse i 2014
Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

Svin

14

1

13

Kvæg

		
Dyreart

10

0

0

Små drøvtyggere

2

0

2

Fjerkræ

3

0

0
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Tabel 24. Velfærdskontrol på slagterier og slagtehuse 2014. Oversigt over overtrædelser på slagterier og
slagtehuse i 2014, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse
		
SVIN – Sygdom og skader
Unødig brug/mærker efter elstøder

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

0

0

1

SVIN – Andre overtrædelser end sygdom og skader
Dyrene behandles ikke forsvarligt

2

0

0

Overdreven brug af elstøder

0

0

1

Manglende stikning og afblødning

3

0

10

Håndtering skader dyret/dyrene

0

0

1

Hårdhændet behandling

1

0

0

Hårdhændet inddrivning

1

0

0

Manglende kompetencebevis til slagteoperationer

2

0

0

Manglende/utilstrækkelig egenkontrol eller overvågningsprocedure

3

1

0

Opstaldning – manglende adskillelse i sygesti

1

0

0

Opstaldning – manglende fodring/vanding

2

0

0

1

0

0

2

0

0

KVÆG – Sygdom/skader
Unødig brug/mærker efter elstøder
KVÆG – Andre overtrædelser end sygdom og skader
Hårdhændet inddrivning
Utilstrækkelig bedøvelse

2

0

0

Opstaldning – ikke tilstrækkelig plads pr. dyr

2

0

0

Opstaldning – manglende adskillelse i sygesti

1

0

0

Opstaldning – manglende fodring/vanding

1

0

0

Opstaldning – manglende malkning

1

0

0
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Tabel 24. Velfærdskontrol på slagterier og slagtehuse 2014. Oversigt over overtrædelser på slagterier og
slagtehuse i 2014, der medførte indskærpelse eller politianmeldelse
		
SMÅ DRØVTYGGERE – Andre overtrædelser end sygdom og skade
Manglende stikning og afblødning

Antal
indskærpelser

Antal
påbud

Antal
politianmeldelser

0

0

2

Utilstrækkelig bedøvelse

1

0

0

Opstaldning – arealkrav overtrådt

1

0

0

FJERKRÆ – Andre overtrædelser end sygdom og skader			
Manglende stikning og afblødning

1

0

0

Ophæng af for små og/eller tilskadekomne kyllinger

1

0

0
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Tabel 25. Politiets vejkontrol 2014a. Det totale antal forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets
vejkontrol 2014
		
Dansk registrerede køretøjer
Kvæg
Svin
Heste
Får		
Geder
Fjerkræ
Mink/kaniner
Fisk

Antal dyr

		
Antal transporter
Antal transporter
med forseelser

4876

319

38

75291

397

26

485

172

39

72

8

2

2

1

0

35216

9

2

3242

9

3

46725

7

1

Udenlandsk registrerede køretøjer		
Kvæg
Svin
Heste

1108

15

3

64735

138

23

43

18

5

Fjerkræ

0

1

0

Zoo dyr

2

1

0
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Tabel 26. Politiets vejkontrol 2014b. Oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets vejkontrol
2014
		
		
SVIN
Manglende gulvareal

Antal forseelser, dansk
registrerede køretøjer

Antal forseelser, udenlandsk
registrerede køretøjer

1

6

Autorisation ikke medbragt

3

0

Autorisation ikke udstedt

1

0

Kompetencebevis ikke erhvervet

1

3

Kompetencebevis ikke medbragt

3

0

Transport af udsættersøer over 8 timer

0

2

Diverse overtrædelser af dyreværnsloven

2

2

Manglende oplysninger ved transportdokumenter

2

1

Avarselssystem til temperatur

0

1

Mangler ved logbog ved internationale lange transporter

0

1

Manglende identifikationsdokument (dyrepas)

1

0

Ikke egnet til den påtænkte transport

1

3

Utilstrækkelig ventilation ved svinetransport

1

0

Godkendelseserklæring ikke medbragt

3

0

Manglende vedligeholdt køretøj med risiko for tilskadekomne dyr

5

1

Manglende begrænsning til udslip af urin og ekskrementer

2

0

Manglende mærkning af køretøj

1

0

Transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark		
Manglende rengøring af køretøj
Manglende strøelse
Manglende adgang til vand ved transport af svin

1

0

2

0

5

13

47

TABELLER: VELFÆRDSKONTROL – Dyrevelfærd i Danmark 2015

Fortsat... Tabel 26. Politiets vejkontrol 2014b. Oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets
vejkontrol 2014
		
		
KVÆG
Manglende gulvareal

Antal forseelser, dansk
registrerede køretøjer

Antal forseelser, udenlandsk
registrerede køretøjer

4

0

Autorisation ikke udstedt

2

0

Kompetencebevis ikke erhvervet

1

2

Diverse overtrædelser af dyreværnsloven

4

0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter

3

0

Transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark		
Ikke fået foretaget godkendelse af transportmidler

3

0

Manglende rengøring af køretøj

7

0

Manglende strøelse

2

0

Pladsforhold for heste/kreaturer incl. malkning
Ikke tilstrækkelig solide skillevægge

4

0

1

0

Manglende mærkning af køretøj

3

0

Manglende vedligeholdt køretøj med risiko for tilskadekomne dyr

4

0

Manglende ventilation og manglende indvendig højde

3

2

Dyr af forskellig art, køn, størrelse m.v. ikke holdt adskilt

8

0

Ukorrekt opbinding af dyr

2

0

Nyfødte pattedyr, hvis navlestreng ikke erhelet og derfor uegnet til transport

2

0

Køretøjet er ikke godkendt til lange transporter

0

1

Godkendelseserklæring ikke medbragt

0

1
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Fortsat... Tabel 26. Politiets vejkontrol 2014b. Oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets
vejkontrol 2014
		
		
HESTE
Autorisation ikke medbragt
Autorisation ikke udstedt
Grunduddannelse ikke gennemført

Antal forseelser, dansk
registrerede køretøjer

Antal forseelser, udenlandsk
registrerede køretøjer

3

1

16

1

1

0

Manglende identifikationsdokument (dyrepas)

5

1

Kompetencebevis ikke erhvervet

8

1

Kompetencebevis ikke medbragt
Manglende oplysninger ved transportdokumenter

3

3

13

2

Transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark		
Godkendelseserklæring ikke medbragt
Ikke fået foretaget godkendelse af transportmidler
Manglende rengøring af køretøj
Pladsforhold for heste/kreaturer incl. malkning
Ikke fastgjort gods i transport sammen med dyr

5

0

11

0

2

0

1

0

1

0

Manglende mærkning af køretøj

2

0

Køretøjet er ikke godkendt til lange transporter

0

1

Manglende sundhedscertifikat ved international transport
		

0

4

FÅR		
Autorisation ikke medbragt

1

0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter

1

0

Ikke egnet til den påtænkte transport

1

0

Nyfødte pattedyr, hvis navlestreng ikke er helet og derfor uegnet til transport

1

0

Uegnet til transport på grund af tilskadekomst

1

0

Transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark		
1

0

Manglende mærkning af køretøj

Manglende rengøring af køretøj

1

0

Ikke fastgjort gods i transport sammen med dyr

1

0
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Fortsat... Tabel 26. Politiets vejkontrol 2014b. Oversigt over forseelser fordelt på dyreart i forbindelse med politiets
vejkontrol 2014
		
		
FJERKRÆ

Antal forseelser, dansk
registrerede køretøjer

Antal forseelser, udenlandsk
registrerede køretøjer

Autorisation ikke udstedt

1

0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter

1

0

Transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark		
Manglende rengøring af køretøj
Manglende mærkning af køretøj
		

1

0

1

0

MINK/KANINER		
Manglende gulvareal

1

0

Autorisation ikke medbragt

1

0

Autorisation ikke udstedt

2

0

Grunduddannelse ikke gennemført

1

0

Diverse overtrædelser af dyreværnsloven

1

0

Manglende oplysninger ved transportdokumenter

1

0

Transporter, der fuldt ud afvikles i Danmark		
Manglende strøelse

1

0

Manglende begrænsning til udslip af urin og ekskrementer

1

0

Manglende mærkning af køretøj

2

0

Manglende vedligeholdt køretøj med risiko for tilskadekomne dyr

1

0

Utilstrækkelig begrænsning af nedsivende urin og ekskrementer

1

0

FISK		
Autorisation ikke medbragt

1

0
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APPENDIKS 1
Aktiviteter i Videncenter for Dyrevelfærd i 2014 og 2015

INTERNE MØDER
16. januar 2014		
2. april 2014		
9. april 2014		
10. september 2014
29. september 2014
21. november 2014
11. december 2014
29. maj 2015		

Projektgruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd
Styregruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd
Projektgruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd
Projektgruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd
Styregruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd
Projektgruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd
Styregruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd
Projektgruppemøde i Videncenter for Dyrevelfærd

KONFERENCER, KURSER OG ØVRIGE MØDER
17. marts 2014		
ViD projektworkshop med deltagelse af interessenter
3. – 5. september 2014 Præsentation af ViD ved WAFL2014 – 6th International Conference on the Assessment of Animal
Welfare at Farm and Group Level, Frankrig
10. oktober 2014		
Kulturnatten 2014 – ViD deltog med boden ’Dyrevelfærd – en god smag i munden’ hos
			 Fødevareministeriet
20. november 2014
Konference arrangeret med temaet: ’Det rige liv – berigelse på tværs af dyrearter’,
			
Videncenter for Dyrevelfærds konference 2014, København.
18. februar 2015		
ViD projektworkshop med deltagelse af interessenter
29. og 30. april 2015 International svinevelfærdskonference ‘Improving Pig Welfare – what are the ways forward?’,
			
København. ViD var medarrangør i samarbejde med Fødevareministeriet.
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APPENDIKS 2
Status for ViD-projekter igangsat i perioden 2010-2015

ViD-projekter igangsat i 2010

			

Projekttitel

Ansvarlig institution

Databaser
– Potentialer for dyrevelfærdsvurdering
Egenkontrol af dyrevelfærd

Deltagende institution(er)

Projektansvarlig(e)

Afsluttet

IPH KU-SUND		

Hans Houe

JA

IPH KU-SUND

AU-FOULUM

Björn Forkman

JA

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger
– et eksempel på strategier for bedre 		
dyrevelfærd
IPH KU-SUND

FØI KU-SUND, AU-FOULUM,
Videncentret for Landbrug

Björn Forkman

JA

Identifikation af sobesætninger med
dyrevelfærdsproblemer på basis af
eksisterende centrale databaser og data
fra effektivitetskontrollen

AU-FOULUM

IPH KU-LIFE

Jan Tind Sørensen

JA

Brug af rutinemæssigt indsamlede data
fra klovbeskæring til vurdering af det
generelle niveau af dyrevelfærd i
malkekvægsbesætninger

AU-FOULUM		

Peter Thomsen

JA

Overfladetemperatur som velfærdsindikator hos svin

AU-FOULUM		

Lene Juul Pedersen

JA

Afdækning af de dyrevelfærdsmæssige
forhold ved bedøvelse og slagtning af
slagtekyllinger

FVST-ViD

Lise Tønner

JA

KU-SUND og DMRI

* Københavns Universitet ** Aarhus Universitet *** Fødevarestyrelsen **** Danish Meat Research Institute, Teknologisk Institut

52

APPENDIKS 2 – Dyrevelfærd i Danmark 2015

ViD-projekter igangsat i 2011

			

Projekttitel

Ansvarlig institution

Deltagende institution(er)

Projektansvarlig(e)

Afsluttet

Sammenhængene mellem økonomi og
dyrevelfærd på besætningsniveau

FØI KU-SUND

FVST, Videncentret for Landbrug

Mogens Lund

JA

Velfærdsøkonomiske konsekvenser af
halthed og trædepudesvidninger hos
slagtekyllinger i Danmark

IPH KU-SUND

Videncentret for Landbrug

Helle Halkjær Kristensen JA

Validering samt kvalitets- og fremtidssikring
af velfærdsregistreringer i svinebesætninger

IPH KU-SUND		

Nils Toft

JA

Udsætterkøers velfærd og transportegnethed

AU-FOULUM		

Peter Thomsen

JA

Halthed og lemmelidelser hos søer på friland

AU-FOULUM

KU-SUND

Jan Tind Sørensen

JA

Udpegning af svinebesætninger med
bemærkninger ud fra en helhedsorienteret
velfærdsvurdering

AU-FOULUM

KU-SUND

Tine Rousing

JA

ViD-projekter igangsat i 2012

			

Projekttitel

Ansvarlig institution

Deltagende institution(er)

Projektansvarlig(e)

Afsluttet

Smertedetektionsskema til malkekvæg

IPH KU-SUND

AU-FOULUM

Björn Forkman

JA

Skismaet mellem dyrevelfærdshensyn og
smittebekæmpelse i kvægbesætninger

IPH KU-SUND

AU-FOULUM

Liza Rosenbaum Nielsen JA

Har Gult Kort ordningen reduceret velfærden
i svinebesætninger?

IPH KU-SUND		

Helle Stege

JA

Pålidelighed og gyldighed af bidmærker
som velfærdsindikator hos mink

AU-FOULUM		

Steffen W. Hansen

JA
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ViD-projekter igangsat i 2012

			

Projekttitel

Ansvarlig institution

Brok på transporten – er svin med brok og
halebid egnede til transport?
Er koen klar igen? – adfærd og velfærd
hos malkekøer i forbindelse med
raskmelding efter mastitis

ViD-projekter igangsat i 2013

Deltagende institution(er)

Projektansvarlig(e)

Afsluttet

AU-FOULUM		

Tine Rousing

JA

AU-FOULUM

Mette S. Herskin

JA

			

Projekttitel

Ansvarlig institution

Sygefravær hos danske rideskoleheste

Projektansvarlig(e)

Afsluttet

KU-SUND		

Maj Halling Thomsen

JA

Har 80 millioner danske slagtekyllinger
velfærdsproblemer?

KU-SUND		

Helle Halkjær Kristensen JA

Anvendelse af sygebokse og kvantificering
af halte køers behov i relation til velfærd

AU-FOULUM + KU-SUND		

Margit Bak Jensen

Udegående heste i vinterperioden: Hvilke 		
faktorer har betydning for anvendelsen af 		
læskure?
AU-FOULUM

Deltagende institution(er)

Rupert Palme, University of
Janne Winther
Veterinary Medicine, Wien, Østrig Christensen

JA

JA
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ViD-projekter igangsat i 2014

			

Projekttitel

Ansvarlig institution

Halthedsdynamik i danske
malkekvægsbesætninger

Projektansvarlig(e)

Afsluttet

KU-SUND + AU FOULUM		

Anne Mette Danscher

NEJ

Kommunikation om dyrevelfærd på
landbrugsskolerne i Danmark

AU FOULUM + KU-SUND KU-IFRO

Inger Anneberg

NEJ

Anvendelse af klinisk registreringer fra sundhedsrådgivningen til løbende overvågning af
dyrevelfærd – potentiale og faldgruber

AU-FOULUM + KU-SUND		

Bodil Højlund Nielsen

NEJ

Udvikling og dokumentation af koncept
for E-læringsmodul: ”(Egen)kontrol
af dyrevelfærd i svinebesætninger”

KU-SUND

KUA

Helle Stege

NEJ

Avl for forbedret velfærd hos racehunde

KU-IFRO/SUND

IKVH

Peter Sandøe

NEJ

ViD-projekter igangsat i 2015

Deltagende institution(er)

			

Projekttitel

Ansvarlig institution

Løsgående diegivende søer med lav
pattegrisedødelighed

Deltagende institution(er)

Projektansvarlig(e)

Afsluttet

KU-SUND 		

Christian Fink Hansen

NEJ

Kortlægning af livsvilkår for danske
privatejede katte

KU-SUND		

Björn Forkmann

NEJ

BRUG BOXEN – betydning af brug af
sygeboks til køer med mastitis for dyrenes
recovery, velfærd og produktion

AU-FOULUM

KU-SUND

Mette Herskin

NEJ

Kalves velfærd i økologiske
malkekvægsbesætninger

AU-FOULUM

KU-SUND

Jan Tind Sørensen

NEJ
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APPENDIKS 3
Væsentlige bestemmelser på dyrevelfærdsområdet i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol.

GENERELT, FLERE DYREARTER
– Lovbekendtgørelse nr. 473 af 15. maj 2015 af dyreværnsloven (Dyreværnsloven).
– Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.
– Bekendtgørelse nr. 324 af 6. maj 2003 om halekupering og kastration af dyr, med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhorning af dyr.
– Bekendtgørelse nr. 511 af 3. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser.
– Bekendtgørelse nr. 607 af 25. juni 2009 om forbud mod brug af
visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr.
– Bekendtgørelse nr. 763 af 24. juni 2010 om egenkontrol med dyrevelfærd, med senere ændringer.
– Lov om hold af dyr – Lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014.

BESÆTNINGER, SPECIFIKKE BESTEMMELSER
SVIN
– Lovbekendtgørelse nr. 77 af 21. januar 2015 af lov om indendørs
hold af gylte, goldsøer og drægtige søer.
– Lovbekendtgørelse nr. 465 af 15. maj 2014 af lov om indendørs
hold af smågrise, avls- og slagtesvin.
– Lovbekendtgørelse nr. 471 af 15. maj 2014 af lov om udendørs hold
af svin.
– Lov nr. 651 af 18. maj 2015 om ændring af lov om udendørs hold
af svin.
– Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin, med
senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 534 af 27. maj 2014 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.

KVÆG
– Lovbekendtgørelse nr. 470 af 15. maj 2014 af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 756 af 23. juni 2010 om hold af malkekvæg og
afkom af malkekvæg.
– Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af
kalve, med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 177 af 26. februar 2014 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger.
HESTE
– Lovbekendtgørelse nr. 472 af 15. maj 2014 af lov om hold af heste
– Bekendtgørelse nr. 1016 af 21. oktober 2008 om loftshøjden i
hestestalde.
– Bekendtgørelse nr. 1005 af 9. oktober 2008 om udegående heste.
– Bekendtgørelse nr. 125 af 2. februar 2010 om forbud mod brændemærkning af heste.
PELSDYR
– Bekendtgørelse nr. 1734 af 22. december 2006 om beskyttelse af
pelsdyr, med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 265 af 28. marts 2006 om husning af mink og
hegning af minkfarme
– Bekendtgørelse nr. 1151 af 4. oktober 2007 om opdræt af ræve,
med senere ændringer.
– Lov nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve.
– Bekendtgørelse nr. 261 af 30. marts 2011 om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme, med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 1207 af 14. december 2012 om uddannelse
m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr
i pelsdyrfarme.
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ÆGLÆGGENDE HØNER
– Bekendtgørelse nr. 533 af 17. juni 2002 om beskyttelse af æglæggende høner, med senere ændringer.
SLAGTEKYLLINGER
– Lovbekendtgørelse nr. 468 af 15. maj 2014 af lov om hold af slagtekyllinger.
– Bekendtgørelse nr. 757 af 23. juni 2010 om hold af slagtekyllinger
og rugeægsproduktion, med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 245 af 16. marts 2010 om uddannelse og kvalifikationer ved hold af slagtekyllinger.
SLAGTEKALKUNER
– Lovbekendtgørelse nr. 476 af 15. maj 2014 af lov om hold af slagtekalkuner.
– Bekendtgørelse nr. 658 af 11. juni 2011 om hold af slagtekalkuner.

VISSE DYREARTER
– Bekendtgørelse nr. 116 af 26. februar 2008 om opdræt af fjervildt,
med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 om opdræt af hjortedyr,
med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 192 af 25. marts 1998 om opdræt af strudsefugle, med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 517 af 19. juni 1997 om tilladelse til opdræt af
visse dyrearter.
– Bekendtgørelse nr. 1196 af 10. december 2008 om anerkendelse
af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af henholdsvis
ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle.
– Bekendtgørelse nr. 205 af 18. marts 1997 om forbud mod opdræt
af harer i anlæg
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TRANSPORT AF DYR
– Rådets forordning (EF) nr.1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter
(Transportforordningen).
– Bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af
dyr under transport, med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 674 af 14. juli 2003 om beskyttelse af dyr på
samlesteder og andre samlinger af dyr, med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 1728 af 21. december 2006 om uddannelse i
transport af dyr, med senere ændringer.
– Vejledning nr. 145 af 21. december 2006 om Rådets forordning
(EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under
transport og dermed forbundne aktiviteter m.v.

SLAGTNING OG AFLIVNING
– Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om
beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet (Aflivningsforordningen).
– Bekendtgørelse nr. 135 af 14. februar 2014 om slagtning og aflivning af dyr.
– Lovbekendtgørelse nr. 258 af 8. marts 2013 af lov om forbud mod
slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den
sidste tiendedel af drægtighedsperioden.
– Bekendtgørelse nr. 902 af 4. september 2014 om uddannelse af
personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri, med senere ændringer.
– Bekendtgørelse nr. 1207 af 14. december 2014 om uddannelse
m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr
i pelsdyrfarme.
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APPENDIKS 4
Metode for dataopgørelser

Opgørelserne i tabellerne er fremkommet ved udtræk af data
registeret på kontrollen foretaget af Fødevarestyrelsen og
politiet. Det skal bemærkes, at data kan ændre sig over tid,
idet der efterfølgende kan foretages rettelser på grund af
indtastningsfejl, forsinkede opdateringer, nye afgørelser mv.
BESÆTNINGSKONTROL
I dyreartstabellerne for velfærdskontrollen i besætninger er
sammentællingen af kontroller opgjort pr. ejendom (CHRnr.) inden for hver dyreartsgruppe. Der kan kontrolleres flere
besætninger på den samme ejendom med samme dyreartsgruppe, hvilket opgøres som én kontrol.
Når der kontrolleres flere besætninger med samme dyreartsgruppe på en ejendom, kan det ske, at der i begge besætninger er overtrådt samme kategori, eksempelvis kategorien
”Dyrene behandles ikke forsvarligt”. Disse to overtrædelser
vil tælle som én overtrædelse, da der tælles pr. ejendom.
I de tilfælde, hvor der i den ene besætning er givet en politianmeldelse i den pågældende kategori, og i den anden
besætning – på samme ejendom – er givet en indskærpelse,
tælles de hver for sig under de respektive sanktionstyper.
I opgørelsen er der kun medtaget kontroller for Nulpunkts
kontrol, Prioriteret kontrol samt Basis kontroller, og for overtrædelserne er der kun medtaget overtrædelser på dyrevel-

færdsområdet samt overtrædelser af bekendtgørelsen om
dyreejers anvendelse af lægemidler §15. Der kan være givet
overtrædelser på andre områder på samme kontroller, som
ikke er medtaget i opgørelsen.
TRANSPORT
I tabellerne med kontrolresultater for transport er kontrollerne opgjort pr. transportkontrol. Overtrædelser fundet på
en enkelt transportkontrol af levende dyr kan have flere implicerede parter, eksempelvis transportør, besætningsejer og
chauffør. De modtager alle en kontrolrapport vedrørende
den samme transport, men det tælles kun som én transportkontrol. De implicerede parter kan endvidere i nogle tilfælde
modtage forskellige sanktioner for den samme overtrædelse.
I disse situationer er sanktionen for den pågældende transport kun talt med én gang, og er der givet en indskærpelse
og en politianmeldelse til hhv. transportør og besætningsejer
for overtrædelsen vedrørende de samme dyr, tælles det som
én politianmeldelse.
SLAGTERIER
For velfærdskontrollen på slagterier er resultaterne opgjort
som antallet af indskærpelser, påbud og politianmeldelser,
der er givet for overtrædelser af kravene til indretning af
slagterierne, opstaldning af dyrene, personale samt bedøvelses- og aflivningsudstyr.
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