
Arla Design Guide 
is found in the 
PowerPoint top 
menu. Click and find 
information on basic 
functions and 
usability. 
 
*Only Windows versions 
 

Insert image as 
background - click 
the icon and choose 
image. 
 
 

Dyrevelfærd og Data 
Oplæg på økologikongres 

Peter Stamp Enemark, Kolding den 29. November 
2017 



To show drawing 
line on slide: 
-> Right click slide  
-> "Grid and 
Guides..." 
-> "Display drawing 
guides on screen" 
-> Adjust them to 
guideline in template. 

Det er forskelligt!!! 
Hvad kigger vi på, når vi sankker om dyrevelfærd!?  
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Note:  
Source:  



Hvad spørger forbrugerne om? 

december 8, 2017 3 

Spørgsmål via FB og Arla Forum  

Hvilke fordele 
og ulemper er 
det at gå på 

græs? 

Hvorfor halter 
nogle af mine 
medsøstre og 

andre har ondt i 
yveret? 

Hvad er godt ved 
at stå en en 
bindestald? 

Slagtning af drægtige dyr  
- Aflivning af kalve – 

”Lev stærkt – død ung” 
UHA er det fair??  

Hvorfor bliver min 
kalv fjernet kort 
efter fødslen? 

 Er dyrevelfærd 
bedre eller 

dårligere i store 
besætninger? 

Uha, hvor kan jeg 
blive smittet med  

farlige ting! 



Hvordan måles dyrevelfærd? 
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Måling/Vurdering af 
dyrevelfærd 

Ressource-baseret (in 
put)  

Dyre-baseret (out-put) 

Forudsætninger for et godt 
koliv  

Resultat på hvad der er et godt 
koliv. 

Forbedringer kræver målinger 



Eksempler på nøgletal 
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DMS – Velfærdsnøgletal - dyrebaserede 

Levealder, køer, 
år 

Spred. kælv. alder, 
mdr 

Dødelighed, køer, 
% 

Dødl. Kalve 1-30 dage, 
% 
Tankcelletal 
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Eksempler: Dyrebaserede indikatorer – Bevægelse og 
Renhed Formål: at få et overblik via egenkontrol  
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Eksempler: Dyrebaserede indikatorer – Skader og Huld 
Formål: at få et overblik via egenkontrol 



Hvad bringer fremtiden? 

•  Mælkeanalyser 

•  ”Scanning” af koen 

•  Videoanalyse af flokken 
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Automatisering og data til forbyggende arbejde 



Budskaber 

•  Find DIN definition på dyrevelfærd 
•  Find DINE indikatorer for velfærd og sæt mål (fokus på de dyrebaserede) 
•  Kig systematisk på dyrene (især køerne) 
•  Rene og godt gående køer har et godt liv 
•  Fremtidens dyrebaserede registreringer vil i højere grad hjælpe til at forebygge 
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Og til sidst en kæmpe ros  
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Mange tak for jeres 
opmærksomhed 

Opfatter du dig selv som en hvid ko med 
sorte pletter eller som en sort ko med hvide 
pletter? 


