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Sammendrag 

Udgangspunktet for unge nyuddannede faglærte kvæglandmænds holdning til dyrevelfærd er 

afhængig af konteksten. 

Ved beskrivelse af ”ekstreme” velfærdsmæssige situationer, som de selv har oplevet, tager de 

udgangspunkt i dyrets følelser. 

Ved velkendte situationer fra deres dagligdag i kvæglandbruget tager de udgangspunkt både i 

produktionen/biologien og dyrets følelser ved vurdering af velfærdsforholdene. 

Antropomorfisme forekommer med nogen variation som udgangspunkt for beskrivelse af 

velfærdsforholdene. 

 

De unge kvæglandmænds holdning til dyrevelfærd afviger både fra de beskrevne typiske holdninger 

hos producenter i landbruget og fra de typiske beskrevne holdninger hos borgerne. 

 

Dette er konkluderet på baggrund af interview af 8 nyuddannede faglærte kvæglandmænd fra 

Grindsted Landboskole. 

 

Ved undersøgelsen blev der afdækket en interesse hos de unge kvæglandmænd for emnet 

dyrevelfærd, ligesom det er et emne, som de diskuterer med både kammerater og arbejdsgivere. De 

mener selv, de har fået øget indsigt i emnet under uddannelsen, ligesom flere nævner konkrete 

eksempler på holdningsændringer til emnet i løbet af uddannelsen. På den baggrund konkluderes 

det, at uddannelsen har betydning for de unge kvæglandmænds holdning til dyrevelfærd. 

 

Indledning  

”Ordet ”husdyrproduktion” peger på en etisk konflikt – nemlig mellem hensynet til dyrene og 

hensynet til produktionen. Denne konflikt er blevet meget tydeligere med udviklingen af den 

intensive husdyrproduktion”(Sandøe, 1996:7). 

 

Lassen et al. (2006) anfører, at det nu er bredt anerkendt, at vurdering af dyrevelfærd er basseret på 

en række forudsætninger, som er etisk funderet. Som eksempler nævnes netop udgangspunktet for 

vurdering af husdyrvelfærd og deraf affødte spørgsmål om, hvad der moralsk set er minimum af 

velfærd, hvilke kompromisser der er acceptable i forhold til den perfekte verden, og hvorvidt 

velfærden skal vurdereres ud fra enkeltdyrsniveau eller ud fra besætningen? 

 

Sørensen et al. (2013:7) skriver, at vurdering af dyrevelfærd er kompliceret, blandt andet fordi der 

er forskellige etiske holdninger til, hvad der er vigtigt for god dyrevelfærd. 

 

Helt overordnet kan de mange forskellig velfærdssyn og velfærdsdefinitioner inddeles i tre 

hovedgrupper, hvilket først er beskrevet af Fraser et. al (1997), og som blev modificeret af Sørensen 

et al. (2013) bl.a. som vist på illustrationen fig. 1 med udgangspunkt i en malkekvægsbesætning. 

 

De tre hovedgrupper er: 

 Der lægges vægt på dyrets naturlighed 

o Afgræsning 

o Horn/ikke horn 

o Individuel/gruppeopstaldning af kalve 

o Ko og kalv sammen 

o Forekomst af haltehed 
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 Der lægges vægt på dyrets biologiske funktion (produktion/sundhed) 

o Mælkeydelse 

o Reproduktionsrate/effektivitet  

o Smertefulde sygdomme og sygdomsbehandlinger  

o Individuel/gruppeopstaldning af kalve  

o Forekomst af halthed 

 

 Der lægges vægt på dyrets følelser (affective state) 

o Frygt for mennesker 

o Ubehag ved hårdt underlag  

o Ko og kalv sammen 

o Smertefulde sygdomme og sygdomsbehandlinger  

o Forekomst af halthed 

 

Som det fremgår af ovenstående samt fig. 1, er der ingen af disse kategorier, der er enestående, idet 

nogle af indikatorerne, som anvendes til at beskrive velfærdssituationen, forekommer i en eller flere 

af kategorierne. 

 

 

Fig1.  

Gengivet efter Sørensen et al. (2013:8). 

Illustration af hvordan dyrevelfærdsindikatorer fra en dyrevelfærdsprotokol fokuseret til brug i 

mælkekvægsbesætninger kan bidrage til vurdering af dyrevelfærden i relation til en eller flere af de 

tre forskellige holdninger til dyrevelfærd (modificeret efter Fraser et al., 1997). 
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Sørensen et al. (2013:7) skriver med reference til Sørensen og Fraser (2010), at husdyrbrugere ofte 

lægger stor vægt på biologisk funktion, medens lovgivningen ofte tager udgangspunkt i dyrets 

følelser, hvorimod studier af borgeres holdninger til dyrevelfærd viser, at naturlighed for mange er 

en vigtig indikator for dyrevelfærd. 

 

Omkring danske producenters holdninger beskriver Lassen et al. (2012) at rammen for deres 

dyreetiske holdninger oftest er antropocentrisk, hvilket afspejler sig i, at dyrevelfærden beskrives ud 

fra dens betydning for produktiviteten, økonomien eller det, at de ikke selv bryder sig om, at dyr 

lider. Sjældent eller aldrig er holdningerne funderet i dyrets interesse, dyrets integritet eller dets 

naturlige adfærd. 

 

En undersøgelse blandt canadiske oksekødsproducenter udført af Spooner et al. (2012), beskriver, at 

en del af disse producenter lægger vægt på at beskytte dyrene mod ekstreme naturpåvirkninger 

(ekstremt vejr og rovdyr), hvorimod andre producenter accepter det som positivt for dyrene. 

Generelt accepterer producenterne smertefulde indgreb (kastration, afhorning og brændemærkning), 

da de anser det for at være nødvendigt for produktionen. De så den største belastning af 

dyrevelfærden i forbindelse med dårlig fodring, dårlige staldforhold og dårlig smittebeskyttelse, 

altså betingelser som havde negativ indflydelse på fortjenesten og rentabiliteten. 

 

De samme forfattere, Spooner et al. (2013), beskriver ligeledes nogle holdninger fra canadiske 

svineproducenter. En ud af 20 producenter tillægger ”naturlighed” for svinene betydning, hvorimod 

de øvrige tillægger biologiske forhold som sundhed og produktion den væsentligste betydning ved 

beskrivelse af dyrevelfærd. 

 

Spooner et al. (2014) undersøgte også holdninger til dyrevelfærd hos canadiske forbrugere. 

Blandt disse forbrugere blev naturlige forhold vægtet højt for at opnå gode velfærdsmæssige 

forhold for husdyrene og derefter, men i noget mindre grad, vægtede de dyrets følelser (affictive 

state). 

 

Danske forbrugers holdning beskrives af Lassen et al. (2012). Disse vægter ligesom producenterne 

fravær af skader og sygdom, men tillægger ligeledes spørgsmål om autonomi, integritet og frihed 

stor betydning for dyrene. Specielt beskrives det, at spørgsmålet om det naturlige spiller en stor 

rolle for mange forbrugere. 

 

Problemformuleringen identificeres og formuleres 

Dan Jørgensen er Fødevareminister i den nuværende regering. Med hans udnævnelse til 

Fødevareminister fik de dyrevelfærdsmæssige forhold en vægtig italesætter. Ved at konsultere 

Fødevareministeriets hjemmeside (H1) bliver man informeret om, at Dan Jørgensen som minister 

har prioriteret fire særlige indsatsområder, hvoraf det ene er dyrevelfærd- og sundhed. Ligeledes 

fremgår det af hjemmesiden, at dyrevelfærd er et fokusområde for den samlede regering, idet det 

anføres: ”Regeringen går op i at sikre dyrevelfærden både i Danmark og i resten af EU. 

Dyrevelfærd skal sikres for alle slags dyr. Såvel produktionsdyr, f.eks. svin, mink og fjerkræ, som 

kæledyr, f.eks. hunde og katte, skal have ordentlige dyrevelfærdsmæssige forhold.” (H2) 

 

Desuden findes der et citat af Dan Jørgensen på hjemmesiden (H2), nemlig: ”Jeg har det 

simpelthen ikke godt med en fødevareproduktion, hvor dyrenes velfærd ikke tages alvorligt. Det er 

ikke i orden, hvis burhøns mistrives, svinene får skuldersår, eller minkene ligger i burene med dybe 
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læsioner. Det ser vi heldigvis meget få eksempler på i Danmark, men når medierne har afsløret 

dem, har jeg råbt højt.” 

 

I de senere år har der ofte været politisk og pressemæssig interesse for velfærdsforholdene blandt 

produktionsdyrene i Danmark. De arter af produktionsdyr, der nævnes både i citatet vedrørende 

regeringens politik og ministerens udtalelser, er svin, fjerkræ og mink. Jeg mener det er 

karakteristisk for de offentlige debatter, der har været omkring velfærd i husdyrproduktionen, at det 

er disse tre dyrearter, som har været i fokus. Det forekommer, at kvægproduktionen lever ”under 

radaren” for politisk- og pressemæssigt interesse. 

 

Jeg er praktiserende kvægdyrlæge og har dermed min daglige gang i kvægbesætninger. Det er ikke 

mit indtryk, at dyrevelfærd som begreb fylder i dagligdagen hos etablerede kvæglandmænd. Men 

indirekte spiller velfærden pt. en stor rolle via implementering af ”Lov om hold af malkekvæg samt 

afkom af malkekvæg” (H3) og den medfølgende ”Bekendtgørelse om hold af malkekvæg samt 

afkom af malkekvæg” (H4), fordi nogle af de omkostningstunge ændringer nu skal gennemføres. 

Det giver anledning til, at en del landmænd er negativt indstillede overfor implementeringen af 

loven.  

 

Kvægbrugets egen organisation har heller ikke altid været fremmende for en positiv holdning til 

implementering af loven. Således fremgår det af en pressemeddelelse fra den 20. februar 2014 

udsendt af Landbrug & Fødevarer, Kvæg (H5), at organisationen ønskede ikrafttrædelsen udsat og 

indholdet ændret.  

 

Unge kvæglandmænds syn på dyrevelfærd 

De befolkningsgrupper, der er beskrevet i ovenstående undersøgelser og tilsvarende i andre 

undersøgelser, som der refereres til i de nævnte undersøgelser, er ”etablerede” befolkningsgrupper. 

Jeg har ikke mødt beskrivelser af, hvad unge mennesker med tilknytning til landbruget mener 

omkring dyrevelfærd. 

 

Det er ikke ukendt i det danske samfund, at man fra politisk hold forsøger at ”opdrage” 

befolkningen eller en mindre gruppe af denne. Det kan ske med særlige indsatser overfor 

veldefinerede grupper (f.eks. på det sociale område, det kriminalpræventive område, osv.). I 

lovgivningen finder vi ligeledes veldefinerede ”opdragelses formål”. Et eksempel på dette er 

folkeskoleloven, hvor det af formålsparagraffen paragraf 1 stk. 3 fremgår følgende: 

”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 

med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati.”(H6). 

 

Fra politisk hold kan man ligeledes have indflydelse på, hvilke egenskaber og kundskaber de unge 

landmænd bliver udstyret med, da indholdet af landbrugsuddannelsen er beskrevet af 

Undervisningsministeriet i ”Bekendtgørelse om uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang 

dyr, planter og natur” (H7). 

 

Ved gennemlæsning af bekendtgørelsen findes ordet dyrevelfærd to gange, nemlig i beskrivelsen af 

kompetencemålet for hovedforløbet i uddannelsen: 

”Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleven kan: 

.. 

24. forestå arbejdsopgaver med hold, flytning og transport af husdyr under hensyntagen til 

dyrevelfærd og gældende lovgivning omkring hold og transport af husdyr, 
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25. vurdere et produktionsanlæg til erhvervsmæssigt husdyrhold med hensyn til indretning og 

dimensionering i forhold til dyrenes naturlige adfærd og velfærd, produktivitet og arbejdsmiljø.” 

 

Ovenstående beskrivelser og overvejelser giver anledning til, at jeg ønsker at belyser følgende 

forskningsspørgsmål: 

1. Hvordan er unge kvæglandmænds syn på dyrevelfærd? 

2. Hvilken betydning har uddannelsen på unge kvæglandmænds syn på dyrevelfærd? 

 

Metode og materiale 

Metodisk er disse spørgsmål forsøgt besvaret gennem kvalitative interviews med unge nyuddannede 

faglærte kvæglandmænd. Min begrundelse for at vælge faglærte landmænd fremfor personer, der er 

længere med den landbrugsfaglige uddannelse er, at jeg ud fra indholdet af ”Bekendtgørelse om 

uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur” antager, at der efter 

afslutning af 2. hovedforløb afsluttes den del af uddannelsen, hvor der er størst fokus på husdyrhold. 

 

Kvale og Brinkmann indleder deres bog Interview (2009:15) med følgende:  

”Hvis du gerne vil vide, hvordan folk forstår deres verden og deres liv, hvorfor så ikke tale med 

dem? Samtalen er en grundlæggende form for menneskeligt samspil. Mennesker taler med 

hinanden; de interagerer, stiller spørgsmål og besvarer spørgsmål. Gennem samtaler lærer vi folk 

at kende, får noget at vide om deres oplevelser, følelser, holdninger og den verden, de lever i. I en 

interviewsamtale stiller forskeren spørgsmål om og lytter til, hvad folk selv siger om deres 

livsverden. Intervieweren lytter til deres drømme, frygt og håb; hører deres synspunkter og 

meninger, som de selv udtrykker dem, og får noget at vide om deres skole- og arbejdssituation, 

deres familie- og sociale liv.” 

 

Dette stemmer overens med beskrivelsen fra Harrits et al. (2013:145), om at mange forskere 

anvender kvalitative interviews, fordi de er interesserede i at undersøge menneskers 

verdensopfattelser, handlingsbegrundelser og den mening og betydning, individer tillægger 

bestemte sociale forhold. 

 

Forskellen mellem den kvalitative forskning og den kvantitative forskning forklares bl.a. af Boolsen 

(2006:23), der omtaler data til kvalitative undersøgelser som ”bløde” data, hvorimod data til 

kvantitative undersøgelser omtales som ”hårde” data, da det ofte er oplysninger om kendsgerninger, 

såsom køn, alder, bopæl, mængde, antal og størrelser m.v. 

 

Forberedelsen og gennemførelsen af interviewene i dette masterprojekt er styret af Kvale og 

Brinkmanns (2009) og Boolsens (2006) beskrivelser af kvalitativ metode, samt kapitler i bogen 

”Metoder i Statskundskab” (2013). 

 

Rekruttering af interviewpersoner 

Min rekruttering af interviewpersonerne skete via kontakt til Grindsted Landboskole med følgende 

forløb: 

 November 2014: Kontakt til skolens leder, Kurt Østergaard, for at opnå tilladelse til at 

komme i kontakt med samtlige skolens ”kvæg-elever” på 2. hovedforløb, som forventedes at 

afslutte uddannelsen som faglært landmænd i slutningen af januar 2015. Skolens leder 

formidlede kontakten til kvægbrugslærer Anita Meldgaard. 
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 Efter aftale med Anita Meldgaard mødtes jeg med samtlige 31 kvægbrugselever på 2. 

hovedforløb. Jeg introducerede mit projekt og bad dem medvirke som interviewpersoner. 

Dem, der ønskede at medvirke, bad jeg udfylde et skema (bilag 1) med diverse personlige 

informationer til brug for udvælgelse af interviewpersonerne. Samtlige 31 stillede sig til 

rådighed som interviewpersoner. 

 

Harrits et al. (2013:167) beskriver et forhold man skal være opmærksomt på i forbindelse med 

kontakt til interviewpersoner, nemlig at adgangen til interviewpersonerne kan være styret af en 

anden person (gatekeeper) som evt. kan have en selektiv indvirkning på muligheder for kontakt til 

personerne, hvilket dermed kan betyde en påvirkning af interviewresultaterne. 

 

Af det skrevne fremgår det, at jeg ikke mødte gatekeepere i forbindelse med adgang til eleverne på 

kvæglinjen på Grindsted Landbrugsskole, idet ønsket om at møde samtlige ”kvæg-elever” ikke blev 

forhindret. 

 

Udvælgelse af interviewpersoner 

Kvale og Brinkmann, (2009:133,134), skriver:  

”Interview så mange personer, som det kræver for at finde ud af det, du har brug for at vide”. ”I 

almindelige interviewundersøgelser ligger antallet af interview typisk på omkring 15 +/- 10. Dette 

antal kan skyldes en kombination af den tid og de ressourcer, der er til rådighed for undersøgelser, 

og loven om faldende udbytte (et øget antal respondenter vil ud over et vist punkt give stadig 

mindre ny viden).” 

 

Harrits et al. (2013:161) anfører, at man bør vælge de interviewpersoner, der er relevante for 

forskningsspørgsmålet, altså ”dem du kan lære mest af”. Det anføres ligeledes, at det kan være 

hensigtsmæssigt at udvælge interviewpersoner, der er forskellige med hensyn til en central 

egenskab, men ens eller sammenlignelige med hensyn til andre egenskaber (kontrolvariable). 

 

Udfra en tidsmæssigt og ressourcemæssigt vurdering fastlagde jeg, at antallet af interviewpersoner 

skulle være otte. For at vælge de personer jeg kunne lære mest af i forhold til 

forskningsspørgsmålene valgte jeg ud fra de oplysninger jeg havde modtaget fra 

landbrugsskoleeleverne, at udvælge interviewpersonerne så variationen blev så stor som muligt, 

med udgangspunkt i følgende kriterier: 

1. Køn 

2. Relationer til landbruget under opvæksten 

3. Etnisitet 

4. Uddannelsesplaner 

5. Erhvervsønsker 

 

Ad 1.  

Af holdets 31 elever var de 8 kvinder. Med baggrund i denne kønsfordeling, valgte jeg, at 3 af 

interviewpersonerne skulle være kvinder og 5 skulle være mænd. 

 

Ad 2.  

Kun en af holdets 8 kvinder anførte at være vokset op ved landbrug, men da hun anførte, at 

praktikperioderne havde været ved hestehold, blev hun ikke valgt som interviewperson. Dvs., at de 

3 valgte kvinder ikke havde opvækst-relationer til landbruget. To af de valgte anførte, at de via 

familierelationer havde haft berøring med andet dyrehold end kvæghold. 

Af de 23 mænd anførte de 15, at de var opvokset ved landbruget 
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Ad 3. 

En af de mandlige elever anførte, at han var hollænder.  

I forbindelse med gennemførelsen af interviewerne vidste det sig, at endnu en af 

interviewpersonerne havde hollandske forældre, samt at de begge var født i Holland. 

 

Ad 4. 

Af de 8 kvinder på holdet anførte 2, at de har planer om uddannelse som produktionsleder, og to har 

planer om uddannelse som virksomhedsleder. Ingen har planer om uddannelse som agraøkonom. 

Blandt holdets mænd vil 4 have uddannelse som produktionsleder, 6 som virksomhedsleder og 6 

som agraøkonom. 

 

Ad 5. 

Af de 8 kvinder angav 5, at de ønsker ansættelse i landbruget. De 3 øvrige angav enten ingen ting 

eller et ønske om beskæftigelse i et andet erhverv. 

 

Af holdets 23 mænd angav 8 et ønske om at blive selvstændig landmand. 12 udtrykte et ønske om 

fremtidig ansættelse ved landbruget. Ingen udtrykte ønske om at forlade erhvervet. 

 

Ud fra ovennævnte oplysninger blev interviewpersonerne valgt, og deres variation med hensyn til 

baggrund og erhvervsønsker fremgår af tabel 1. 

 

Tabel1. 

Interviewpersonernes baggrund og erhvervsønsker 
 Fremtidig erhvervsønsker Uddannelsesplaner  

Kvinder        

 Selvstændig Ansat ved 

landbrug 

Andet erhverv Produktionsleder Virksomhedsleder Agraøkonom Anden 

etnisitet 

Antal ej 
opvokset ved 

landbrug 

 2  1 1   

  1     

 

 Fremtidig erhvervsønsker Uddannelsesplaner  

Mænd        

 Selvstændig Ansat ved 
landbrug 

Andet erhverv Produktionsleder Virksomhedsleder Agraøkonom Anden 
etnisitet 

Antal 

opvokset ved 
landbrug 

2     2 1 

 1  1   1 

Antal ej 

opvokset ved 

landbrug 

1     1  

 1  1    

 

Primo februar 2015 kontaktede jeg de otte udvalgte interviewpersoner og lavede aftaler om 

tidspunkter og sted for interviewene. 

 

Alle interviewene blev gennemført i ugerne 7 og 8 i 2015, med udgangspunkt i en interviewguide 

(bilag 2) som semi-struktureret kvalitativt interview, og der blev fortaget lydoptagelse af 

interviewene. 

 

Asymmetri i interviewsituationen 

Det kvalitative forskningsinterview bliver af Kvale og Brinkmann (2009:51), betragtet som et 

asymmetrisk magtforhold. De anfører, at selv om der tages hensyn til reglerne for kvalitative 

interviews, bør vi ikke betragte forskningsinterview som en fuldstændig åben og fri dialog mellem 
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ligestillede partnere. Det empatiske livsverdensinterview kan virke harmonisk, men 

forskningsinterviewet er imidlertid en specifik professionel samtale med et klart asymmetrisk 

magtforhold mellem forskeren og den interviewede. 

 

I forsøg på at reducere virkningen af denne asymmetri forsøgte jeg nedenstående ramme omkring 

interviewerne: 

 

Alle interviewene blev gennemført på interviewpersonens adresse eller arbejdsplads ved et 

køkkenbord eller stuebord i et rum, hvor der ikke var øvrige personer tilstede 

 

Overvejelser over min egen situation: 

Interviewsituationen var på flere måder at betragte som meget asymmetrisk. 

 

Alder: 7 af 8 interviewpersoner var 19-20 år og den sidste 24 år, medens jeg selv er en 

midaldrende herre med gråt skæg på 56 år. Dette var et vilkår, som der ikke kunne gøres 

noget ved. 

 

Stilling: Jeg er praktiserende dyrlæge, og som sådan repræsentant for en institution, som 

de unge mennesker gennem hele deres praktikperiode ofte har mødt i de forskellige 

besætninger. Denne rollefordeling kunne påvirke interviewpersonernes udsagn, fordi de 

i visse situationer kunne have en forestilling om, hvad jeg forventede at høre, da jeg 

netop som praktiserende dyrlæge dagligt skal forholde mig til de dyrevelfærdsmæssige 

forhold i de besætninger, hvor jeg kommer.  

 

Som konsekvens af ovennævnte betragtninger anvendte jeg vores private bil, når jeg kørte ud for at 

foretage interviewene for ikke at styrke min identitet som dyrlæge ved at anvende en bil, der helt 

tydelig signalerer dette. Ligeledes var jeg bevidst om min påklædning, idet jeg ikke bar tøj, der på 

nogen måde virkede erhvervsrelateret. 

 

Interviewguiden 

Kvale og Brinkmann (2009:19) definerer det semistrukturerede livsverdensinterview  

”som et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 

henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne forhold.” 

 

Harrits et al. (2013:149) opdeler individuelle interview i tre typer, nemlig det strukturerede 

interview, det semi-strukturerede interview og det ustrukturerede interview.  Beskrivelsen af det 

semi-strukturerede interview er følgende: 

 Har en vis struktur, der dog kan fraviges 

 Tager udgangspunkt i en interviewguide med temaer og forberedte spørgsmål 

 Spørgsmål tilpasses både mht. ordlyd og rækkefølge 

 Spørgsmål kan uddybes og forklares efter behov, ligesom interviewpersonens spørgsmål kan 

besvares 

 Der kan stilles opfølgende spørgsmål samt yderligere spørgsmål efter behov 

 

Harrits et al (2013:150) giver en uddybende forklaring til disse punkter: 

”I det semi-strukturerede interview forbereder intervieweren en række temaer og spørgsmål, men 

samtidig må hun forholde sig åbent til interviewets forløb. Udarbejdelsen af en interviewguide er 

med til at sikre, at interviewet får belyst de nødvendige temaer. Den fungerer dermed som en slags 

tjekliste. Den relative åbenhed og mulighed for at stille spørgsmålene i den rækkefølge og med den 
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ordlyd, der forekommer bedst i den konkrete situation, giver imidlertid intervieweren mulighed for 

at have opmærksomhed på uforudsete temaer og vigtige nuancer. Endvidere kan uddybende 

spørgsmål sikre en fælles og valid forståelse af interviewpersonens svar.” 

 

Kvale og Brinkmann (2009:152) beskriver, at spørgsmålene omkring et interview skal tænkes i to 

planer, nemlig som forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Forskningsspørgsmålene skal 

besvare ”hvad vil jeg vide?”. 

Forskningsspørgsmålene til nærværende opgave er: 

1. Hvordan er unge kvæglandmænds syn på dyrevelfærd? 

2. Hvilken betydning har uddannelsen på unge kvæglandmænds syn på dyrevelfærd? 

 

Harrits et al. (2013:153) understreger, at forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål ikke er det 

samme. De beskriver, at forskningsspørgsmål siger noget om, hvad man vil forstå. 

Interviewspørgsmålene er de spørgsmål der bliver stillet interviewpersonen for at opnå en 

forståelse. Altså de spørgsmål der virker bedst i en given situation for at tilvejebringe de data der 

ønskes. Omkring interviewspørgsmålene anfører Kvale og Brinkmann (2009:152), at  

”de skal fremme et positivt samspil, holde samtalen i gang og stimulere interviewpersonerne til at 

tale om deres oplevelser og følelser. Spørgsmålene bør være letforståelige og korte og fri for 

akademisk sprog.” 

 

Ud fra de nævnte forskningsspørgsmål til nærværende masterprojekt udarbejdede jeg en 

interviewguid til denne opgave (bilag 2). 

 

Guiden er bygget op over 7 forskellige temaer: 

1. Personbeskrivelse 

2. Kvæg og velfærd 

3. De 5 friheder 

4. Husdyrvelfærd som tema i sociale relationer og uddannelsen 

5. Husdyrvelfærd og undervisning i uddannelsen 

6. Udvikling i velfærdssyn 

7. Lovgivning og andres syn på velfærd 

 

Formålet med det første tema er at få en personbeskrivelse af interviewpersonen, men ikke mindst 

at få interviewet i gang vha. noget, som er interviewpersonen meget vedkommende. De øvrige 

temaer skal afdække forskningsspørgsmålene. 

 

Det er mit sigte at bruge ordet velfærd i begrænset omfang, fordi jeg hellere vil interviewe 

personerne om, hvad de finder godt og dårligt for dyr, hvad de finder acceptabelt og uacceptabelt og 

via dette få en beskrivelse af personernes opfattelse af dyrevelfærd. For at fremme den proces har 

jeg valgt forskellige hjælpemidler til interviewet:  

 

1. 

Interviewpersonen skal notere 5 ord/situationer, som vedkommende anser for positive for 

køer/kreatur og 5 ord/situationer, som vedkommende anser for negative for køer/kreaturer 

 

Formålet er her at tage udgangspunkt i situationer, som interviewpersonen selv vælger. Derved kan 

interviewet tage udgangspunkt i det, interviewpersonen selv nævner og har aktualiseret. 

 

2. 

Interviewpersonen skal se forskellige billeder fra normal/hverdags kvæglandbrug. 
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Ved at tage udgangspunkt i velkendte dagligdags situationer fra kvægbruget forventer jeg, at 

interviewet kan afdække forskellige nuancer i holdninger omkring dyrevelfærd, da det er meget 

velkendte situationer, og der derfor ikke skal bruges ressourcer på at forstå situationerne. 

 

3. 

Interviewpersonen skal beskrive én selvoplevet meget dårlig situation og én selvoplevet meget god 

situationen fra kvægbruget. 

 

Ved at tage udgangspunkt i noget interviewpersonen selv har oplevet, forventer jeg at interviewet 

kan frembringe nogle meget konkrete holdninger omkring dyrevelfærd, også mere konkrete 

holdninger end ved punkt 1, hvor der kan være en risiko for, at det bliver spekulativt. 

 

4. 

Interviewpersonen skal prioritere ”De 5 friheder”. 

 

Denne del af interviewet har til formål at få interviewpersonen til indirekte at forholde sig til de 3 

velfærdssyn, som er vist i fig. 1. 

 

Både i forbindelse med de nævnte ”hjælpemidler” og det øvrige interview har de dannede 

spørgsmål til formål at få interviewpersonen til at fortælle om vedkommendes syn og holdninger i 

de forskellige situationer, og derved forventer jeg, at der vil fremkomme en beskrivelse af et 

velfærdssyn. 

 

Gennemførelse af interviewene 

Kvale og Brinkmann (2009:148) anfører, at iscenesættelsen af interviewet bør anspore 

interviewpersonerne til at beskrive deres synspunkter på deres liv og verden. Dette bør ske ved, at 

interviewet introduceres med en briefing, hvor interviewpersonen bl.a. informeres om formålet med 

interviewet, omtale af optagelse af samtalen og evt. andre praktiske ting. 

 

Ved mit møde med interviewpersonen var jeg meget opmærksomt på: 

At komme til den aftalte tid, gerne 5 min. tidligere 

At få en dialog i gang med det samme. Med mange års erfaring fra mødet med unge 

mennesker ved jeg, at et godt udgangspunkt for at få en dialog med et ungt menneske er 

at udvise interesse for vedkommendes liv. Derfor forsøgte jeg konsekvent at spørge ind 

til vedkommendes ”nye” liv efter afslutningen af 2. hovedforløb. Denne proces lykkedes 

i alle tilfælde, hvorfor overgangen til selve interviewsituationen ikke virkede 

problematisk. 

 

Ved briefingen fortalte jeg om mit projekt, og om at der ikke fandtes rigtige eller forkerte svar, men 

at det var interviewpersonens, jeg var interesseret i. Ligeledes informerede jeg om et forventet 

tidsforbrug på ca. 60 min. Desuden talte vi om, at hele interviewet blev optaget, samt at 

interviewpersonen i en hver skriftelig fremstilling vil være anonym. 

 

Interviewet blev gennemført som et semistruktureret induktivt interview med udgangspunkt i en 

interviewguide (bilag 2), med en reflekteret tilgang til den søgte viden og interviewsituationens 

interpersonelle relation. 
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I forbindelse med afslutningen af interviewet (debriefing) spurgte jeg, om interviewpersonen havde 

spørgsmål til forløbet, ligesom jeg fortalte, at vedkommende var velkommen til at få adgang til det 

endelige masterprojekt. 

 

Analysen 

Alle interviewene blev optaget som lydfil på en ”USB-Memory MQ-U300”, hvorfra de blev 

overført til en computer, hvor de blev afspillet med programmet ”Express Scribe Transcription 

Software v. 5.69, NCN Software”. Herefter blev der foretaget transskription af interviewene. Disse 

tekster var udgangspunkt for analysen. 

 

Udgangspunktet for analysen var en eksplorativ åben kodning. Kodningen kan ikke entydigt 

beskrives i forhold til deduktiv og induktiv startegier som beskrevet af Jakobsen (2013:174), men 

må nærmere betegnes som analytisk induktion (Boolsen, 2010:208), nemlig ved at der sker en 

kombination af den induktive proces med den deduktive: 

”Det foregår som regel på den måde, at man tager udgangspunkt i data. Herfra arbejdes induktivt: 

Hvad indeholder data? Hvad viser de? Men typisk arbejdes samtidig deduktivt, idet der ledes efter 

bestemte forhold i teksten”. 

 

Ved gennemlæsning af teksterne tog jeg i forbindelse med velfærdssyn udgangspunkt i modellen 

for velfærdsforståelse med de tre elementer: Biologi, naturlighed og følelser.  Samtidig var jeg 

meget bevidst om, at der ville kunne forekomme andre betragtninger til beskrivelse af 

interviewpersonens opfattelse af dyrevelfærd. 

Efter gentagne læsninger stod det klart, at flere af interviewpersonerne fremførte betragtninger 

omkring dyrevelfærd med udgangspunkt i antropomorfisme, hvilket vil sige at tillægge dyr 

menneskelige egenskaber. 

 

I forbindelse med kodning i forhold til disse fire synsvinkler, anvendte jeg overstregningstusser med 

forskellige farver: 

1. Produktion: Gul 

2. Naturlighed: Grøn 

3. Følelser: Rød 

4. Antropomorfisme: Lilla 

 

For at få et overblik over kodningerne, valgte jeg at arbejde med matricer som beskrevet af Boolsen 

(2006:110). 

Først udarbejdede jeg en matrice for hvert enkelt interview. Disse matricer (bilag 3) er opbygget på 

den måde, at interviewpersonens udsagn omkring nedenstående emner/temaer, blev grupperet i 

forhold til velfærdssynene: 

Produktion 

Naturlighed 

Følelser 

Antropomorfisme 

 

Emner som blev drøftet med interviewpersonerne var følgende, som det er anført i interviewguiden 

(bilag 2): 

Fortæl om 5 situationer hvor koen har det godt 

Fortæl om 5 situationer hvor koen har det dårligt 

Samtale ud fra billeder: 
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Sondefodring af kalv kontra at kalven patter hos moderen 

Kalv i enkeltboks kontra kalve i fællesboks 

Køer på græs kontra køer på stald 

Digital dermatitis 

Fortæl om en situation fra praktikperioden hvor du tænkte, at det er virkelig dårlig velfærd 

Fortæl om en situation fra praktikperioden hvor du tænkte, at det er virkelig god velfærd 

 

Derefter udarbejdede jeg nogle nye matricer (bilag 4). Her blev ligeledes interviewpersonernes 

udsagn om de nævnte emner grupperet i forhold til de nævnte velfærdssyn, men udsagnene fra alle 

interviewpersonerne vedrørende et givet emne blev samlet under hinanden, hvilket skulle give 

mulighed for et overblik over samtlige udsagn omkring et givet emne. 

 

Endelig udarbejdede jeg en matrice, hvoraf den enkelte interviewpersons prioriteringer af de 5 

friheder (se definitionen senere) fremgik (bilag 5). 

 

Resultater af interviewene 

Senarie nr. 1 - Sondefordring kontra at kalven patter selv 

Interviewpersonerne fik som metode til at få dem til at tale om dyrevelfærd vist et billede af kalv, 

som blev sondefodret og en kalv, som pattede ved moderen, fig. 2 og fig. 3. 

 

 

Fig. 2. Billedet med sondefodring samt nogle af interviewpersonernes udsagn om emnet. 

Biologi 

 

Jeg tænker, at den med 

sonden er sikker på at få 

den råmælk, den skal have 

 

Den får de 4 liter for at få 

modstand mod sygdomme 

 

 

Følelser 

 

Kalven har det ikke godt 

med tvang 

 

Sondefodring med 4 liter 

mælk gør ondt 

 

Naturlighed 

 
Antropomorfisme 

 

Vi vil jo heller ikke finde 

os i at blive tvangsfodret 

 

 

 

De betragtninger, som fremkom vedr. sondrefodring af kalve, var alle i velfærdsynet med 

udgangspunkt i det biologiske og det følelsesmæssige. 

 

Størstedelen af interviewpersonerne fremhævede sikkerheden for at kalven får antistoffer nok, når 

der sondefordres. 
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 ”Her kan kalven få 4 liter råmælk, som den skal have inden for passende tid”  
 

 ”Jeg tænker, at den med sonden er sikker på at få den råmælk, den skal have”  
 

 ”Jeg synes det er fornuftigt. Jeg kan godt se, at det er en måde, hvor man er sikker på, at 

kalven har fået det den ,,… at den har fået opfyldt sit antistofbehov”  
 

 ”Jeg må da indrømme, at jeg er tilhænger af sonden, så er jeg sikker på, at den har fået 4 

liter, og jeg har sikret dens fremtidige liv”  

 

 ”Den får de 4 liter for at få modstand mod sygdomme”  
 

De havde fokus på, at kalven sikres tilførsel af tilstrækkelig mængde råmælk og dermed 

tilstrækkelig mængde antistoffer. Altså argumenter med udgangspunkt i det biologiske. 

 

Samtidig gav næsten alle udtryk for, at sondefodring er en ubehagelig situation for kalven. 

 

 ”Den bliver jo tvunget til at gøre det (den med sonden), og det gør den anden ikke (den der 

patter ved moderen). Det er nok ikke det mest fantastiske at få den stoppet ned gennem 

halsen, og den kan ikke selv sige ”hold” når den har fået nok, hvis det er sådan, at ham der 

står med sonden har bestemt, at denne kalv kan rumme de her 4 liter, jamen så skal den 

bare kunne rumme de 4 liter, om den så skal ligge og have ondt i maven hele natten”  

 

 ”..sonden, det er da lidt en hård medfart. Det er da en hård start lige at starte med at få et 

rør ned i halsen og så fylde 4 liter i, og så kan man ligge der. Selvfølgelig kan den vel aldrig 

synes om det. Jeg mener sgu´ det gør ondt på den, for den brøler kraftigt når den får det, de 

vil ikke helt være med til det frivilligt,  - så det betyder noget for dem”  
 

 

I ovenstående var fokus først og fremmest på dyrets følelser. 

 

En interviewperson fremførte et synspunkt, som kan ses som antropomorfisme, nemlig: 

 

 ”Vi vil jo heller ikke finde os i at blive tvangsfodret”  

 

Anderledes var udsagnene omkring situationen, hvor kalven patter hos moderen. Her var det 

begreber om naturlighed og følelser, der kom frem. 

 

 ”Herover (billedet hvor kalven patter) får kalven jo lov til at udføre den naturlige adfærd. 

Det, synes jeg jo helt bestemt, er rigtig godt, at vi så meget som muligt kommer over på, at 

dyrenes adfærd er naturligt, og på den måde har de det bedst, vil jeg synes”  

 

 ”Det med sonden er ikke etisk rigtig, hvis man kan sige det sådan. Det er jo ikke ligesom 

deres naturlige adfærd, de sutter jo på en patte”  
 

 ”Den, der patter hos moderen, har det bedre end den med sonden, fordi den selv får lov til 

at patte, men det betyder egentlig ikke noget for kalven. Kun hvis sonden kommer i den 

forkerte hals, så går det galt”  
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Situationen blev af alle interviewpersonerne beskrevet som naturligt for kalven. Dog fremførte en af 

interviewpersonerne meget klart, at det var en naturlig situation, men at det var uden betydning for 

kalven, med mindre sonden bliver håndteret forkert. 

 

 

Fig. 3. Billedet af kalven der patter samt nogle af interviewpersonernes udsagn om emnet. 

Biologi  
 
 
 
 
 

 

Følelser 

Den der patter tænker, at 

det her er min mor og vi 

skal have det her bånd, 

det er meningen at de 

skal 

 

Når de har lært hinanden 

at kende, vil de lide 

afsavn når kalven tages 

fra 

Naturlighed 

Det er meget naturligt 

for kalven, det ligger 

bare i dens hoved, at 

det er sådan, det skal 

forgå 

 

Stimuler det naturlige 

 

Antropomorfisme 

 

 

Velfærdsvurdering ud fra følelser blev også anvendt her, idet der fremkom nedenstående udsagn. 

 

 ”Den, der patter, tænker, at det her er min mor, og vi skal have det her bånd, det er 

meningen, at de skal” 

 

 ”Den (den der patter hos moderen) har et bedre liv, fordi dens mor går og pusser-nusser om 

den. Det gør vi jo også om de andre, men ikke på samme måde. Den kan gå op og spise, når 

den vil, den anden bliver tvunget til det – den får mælk to gang om dagen og så får den 2-3 

liter sikkert, den anden bestemmer selv, hvor meget den vil have. Hvor vi tvinger det i den 

anden”  
 

 ”Hvis den har en mor, der virkelig vil tage den til sig og ikke bare skubber den væk, så er 

det her klart den bedste oplevelse for kalven”  
 

 ”Men jeg tror, det ligeså meget er for ens egen skyld, man ved, den kalv herover har gået 

sammen med sin mor, og så er det måske lidt forkert, at man tager den fra igen, for nu har 

den lært den at kende, og så kan man jo begynde at snakke om afsavn, hvor man herover 

har man højst sandsynlig taget den fra med det samme, og så har den aldrig lært sin mor at 

kende”  
 

 

Med udgangspunkt i produktionen, fremhævede nogle af interviewpersonerne, at i situationer hvor 

kalven patter, er der ikke sikkerhed for, at kalven får antistoffer nok. 
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Sondefodring blev beskrevet positivt ud fra biologien omkring kalven, hvorimod det blev beskrevet 

negativt ud fra kalvens følelser. 

Kalvens mulighed for at patte hos koen blev beskrevet positivt ud fra naturligheds-vinklen, ligesom 

betragtningerne var positive ud fra kalvens følelser, dog fremførte en af interviewpersonerne en 

betragtning om, at denne positive situation ville blive efterfulgt af en negativ situation, når kalven 

fjernes, idet ko og kalv vil opleve et afsavn. 

 

Som afslutning på emnet om mælketildeling blev der spurgt om interviewpersonens mening om, at 

der pr. juli 2016 bliver lovmæssigt forbud mod systematisk brug af sondefodring af kalve. Her blev 

følgende synspunkter fremført. 

 

 ”Jeg synes det er en god ide med en lov, fordi man kan få alle kalve til at sutte, hvis man 

bare gider at give sig tiden til det”  
 

 ”Jeg er lidt imod det, fordi jeg har jo altid givet råmælk med sonde, og jeg synes det er 

nemt, og det er hurtigt, og man er sikker på at den får det, men  i forhold til dyrevelfærd der 

kan jeg godt se, at det går lidt imod. Eller meget, men.. …Ja, jeg er lidt imod, men det er 

ikke i orden at lave det overgreb på dyrene, men man er sikker på, at de får det”  

 

 ”Jeg synes, det er fornuftigt. Hvis kalven bliver slikket ren af moderen, kan den også 

nærmest drikke af skålen ved hjælp, og så kan jeg ikke se nogen grund til, at sonden skal 

tages i brug, så jeg synes, det er helt fint”  

 

 ”Det er da ikke smart at forbyde det. Det burde folk da selv kunne beslutte, det er da ikke til 

at give en kalv af flaske”  
 

 ”Jeg er tilhænger af sonden, for man risikerer, at de ikke får mælk nok inden efter en halv 

dag… og så kan vi risikere, at de dør af alle mulige bakterier”  
 

Ved at interviewpersonerne konfronteres med et lovbestemt forbud mod systematisk sondefodring 

blev der fremført forskellige betragtninger. Nogle af interviewpersonerne fastholdt betragtninger 

om nødvendigheden af sondefodring for at sikre tilstrækkelig med råmælk til kalven. Ligeledes 

fremførte en interviewperson ønske om fortsat tilladelse til sondefodring, da det arbejdsmæssigt er 

det nemmeste. 

Også her fremføres betragtninger mod lovbestemmelsen ud fra at folk selv skal have lov til at 

bestemme. 

Andre betragtninger tog udgangspunkt i kalvens følelser, hvilket gjorde, at de bifaldt et forbud. 

 

Senarie nr. 2 – Kalve i enkeltbokse kontra fællesbokse 

Interviewpersonerne fik som metode til at få dem til at tale om dyrevelfærd forvist et billede af en 

kalv i enkeltboks samt et billede af kalve i en fællesboks, fig. 4 og fig. 5. 

 

De betragtninger, som blev fremført omkring enkeltboksen, var stort set alle med udgangspunkt i 

det biologiske og kalvens følelser.  
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Fig. 5: Billedet af kalven i enkeltboks samt nogle af interviewpersonernes udsagn om emnet. 

Biologi 

 

Og bliver den syg, 

så er det kun den, 

der bliver syg 

 

Mindre smittepres, 

fordi den kun kan 

blive smittet fra sig 

selv 

 
 
 
 

 

Følelser 

Det må godt nok være 

kedeligt, fordi den står 

alene 

 

Den føler sig ensom 

 

Naturlighed 

 
Antropomorfisme 

Jamen det er jo 

ligesom at sige til et 

barn i børnehaven, at 

nu skal du blive her og 

kikke ind i væggen, 

medens alle de andre 

børn også gør det, de 

får det jo ikke rigtig… 

 

Udsagn fra interviewpersonerne som var relateret det biologiske, var alle centreret omkring 

sundheden for kalven. 

 

 ”Ja, for her går den kun selv, og så er den under meget mindre smittepres, fordi den kun 

kan blive smittet fra sig selv og måske fra dens sidekammerat”  

 

 ”Medens der er den største smitterisiko de første 2 uger til en mdr., synes jeg bestemt, 

enkeltboks er det mest attraktive”  

 

 ”Her kan du regulere dem i foderet helt alene, og jeg tror, det er nemmere at holde den 

sund. Og bliver den syg, så er det kun den, der bliver syg”  
 

 

Interviewpersonernes udsagn med udgangspunkt i kalvens følelser var overvejende omkring den 

manglende mulighed for social selskab. 

 

 ”Den føler sig ensom, den kan ikke se rigtig andre, jeg synes, de skal gå ene den første uge, 

og så kan man lukke dem sammen to og to så de har hinanden”  
 

 ”Her hvor den går i enkeltboks, tror jeg, at det er et meget ensomt liv, den kan selvfølgelig 

se over til den ved siden af, men jeg tror helt bestemt, at kalven har det bedre, når den er 

sammen med de andre, hvor den kan lege med dem eller snakke med dem”  

 

 ”Den må føle sig frygtelig alene og ha’ det rigtig skidt.. og så er der det igen, at hvis du står 

alene, og der kommer en, så bliver man da bange”  
 

 ”Det må godt nok være kedeligt, fordi den står alene”  
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 ”Den kan stå og drikke sin mælk stille og roligt i fred uden og skal stresses og skal skynde 

sig”  
 

Også her kom der betragtninger med udgangspunkt i antropomorfisme. 

 

 ”Jamen det er jo ligesom, at sige til et barn i børnehaven, at nu skal du blive her og kikke 

ind i væggen, medens alle de andre børn også gør det, de får det jo ikke rigtig…”  

 

Interviewpersonernes udsagn omkring kalven i enkeltboksen var positive i forhold til kalven, når 

der blev taget udgangspunkt i det biologiske/produktionen, hvilket blev beskrevet med ord og 

betragtninger omkring smittepres, smitte, sygdom og bakteriespredning. 

 

Interviewpersonerne beskrev kalvens situation negativt med udgangspunkt i kalvens følelser ved at 

anvende ord som ensomt liv, rigtig skidt, alene og bange. Dog fremførtes en betragtning om en 

positiv situation for kalven omkring mælketildeling. 

 

Fig. 5: Billedet af kalve i fællesboks samt nogle af interviewpersonernes udsagn om emnet. 

Biologi 

 

I fællesboksen 

smitter de hinanden 

 

Smittemæssigt er det 

jo ikke særligt godt 

 

 

 
 
 
 

 

Følelser 

 

Kalve skal altid være i 

en lige flok, for de 

danner sig en bedste 

ven 

 

Naturlighed 

Fordi de kan lege 

med de andre, og de 

kan klumpe sig 

sammen, og fordi de 

er flokdyr 

Naturlig adfærd og 

fri til at kunne gøre 

tingene 

 

Antropomorfisme 

 

 

De betragtninger, som blev fremført omkring fællesboksen, fordelte sig mere ligeligt i alle tre 

velfærdssyn. 

 

Betragtningerne med udgangspunkt i det biologiske var negationen til det, der blev fremført 

omkring enkeltboksen. 

 

 ”I fællesboksen smitter de hinanden”  
 

 ”Smittemæssigt er det jo ikke særligt godt” 
 

 ”Herinde er smittetrykket meget større, ved at der måske er 5-7 kalve samlet i en boks”  
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 Jeg ved ikke, dens velfærd vil da nok være bedre ved at gå i en fællesboks, hvis den ikke 

bliver syg, men der er større risiko for i fællesboksen, at de alle sammen bliver syge”  
 

 ”I dag hvis du har 5 kalve, der går sammen, så smitter de bare for meget med sygdomme”  
 

 

Betragtningerne med udgangspunkt i naturligheden var mest basseret på naturlig adfærd og frihed. 

 

 ”De har det jo godt, fordi de render rundt sammen og kan sutte på hinanden” 
 

 ”Fordi de kan lege med de andre, og de kan klumpe sig sammen, og fordi de er flokdyr”  

 

 ”Det har igen noget at gøre med deres naturlige adfærd og frihed til at kunne gøre tingene”  

 

 ”Der er meget mere plads, og de har nogle at være sammen med”  
 

 ”At gå sammen, løbe lidt, den har mere plads”  
 

 

Betragtningerne med udgangspunkt i kalvens følelser var meget med udgangspunkt i socialt liv. 

 

 ”Så har man et fælles liv sammen med de andre, hvor man kan være kalv og lege, og plads 

hvor den kan løbe”  
 

 ”Den i enkeltboks kan selvfølgelig se over til den ved siden af, men jeg tror helt bestemt, at 

kalven har det bedre, når den er sammen med de andre, hvor den kan lege med dem eller 

snakke med dem”  
 

 ”Kalve skal altid være i en lige flok, for de danner sig en bedste ven. De skal kunne komme i 

kontakt med de andre. Hvis du sætter 2 kalve sammen, så sutter de på hinanden, når de har 

fået mælk, der må være en grund til, at de har lyst til at slikke på hinanden og lægge sig 

sammen, hvis de går flere”  
 

Betragtningerne med udgangspunkt i det biologiske var både for enkeltboksen og fællesboksen 

meget centreret omkring smitte, smittetryk og sygdom, med positiv tilstand ved enkeltboksen og 

negativ tilstand ved fællesboksen. 

Omkring naturligheden var betragtningerne centreret omkring det, at kvæg er flokdyr, samt at der er 

bedre mulighed for bevægelse, hvilket fremførtes som positivt forhold ved fællesboksen. 

Med udgangspunkt i kalvens følelser, blev tilstanden beskrevet negativt i enkeltboksen og positivt i 

fællesboksen. 

 

Ud fra interviewpersonernes udsagn omkring de to opstaldningsformer fremstår der et meget 

varieret syn på husdyrvelfærd i denne situation. Da jeg spurgte interviewpersonerne, hvordan de 

selv ville opstalde kalve, fremstod der lidt mere entydig holdning til velfærdbetingelserne for de 

små kalve, hvor nedenstående er dækkende for interviewpersonernes udtalelser: 

 

 ”Hvis jeg kunne bestemme, vil jeg lade kalven gå alene i en enkeltboks i en uge, og så ville 

jeg flytte den over i en fællesboks. Sådan en har en god start i den første leveuge. Og så det 

sociale i fællesboksen”  
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 ”Den skulle starte de første 2 uger til en mdr. i en enkeltboks med løbegård, hvor de har 

noget plads at bevæge sig på, og så skal de bare i fællesboks. Jeg synes, at det, at de har 

mulighed for at bevæge sig, det ses på væksten”  
 

Heraf fremkommer et velfærdssyn som ses fra flere vinkler. Nemlig ved at produktionsvinklen 

vægtes tungest i kalvens første levetid, hvorefter naturligheden og følelserne tager over. 

Senarie nr. 3 – Køer på græs kontra på stald 

Interviewpersonerne fik som metode til at få dem til at tale om dyrevelfærd vist et billede af køer på 

græs samt et med køer på stald, fig. 6 og fig. 7. 

 

Betragtningerne som blev fremført omkring køerne på græs, var fra alle tre kategorier som omtalt i 

fig.1. 

Omkring det biologiske blev der fremført både positive og negative effekter. 

 

 ”Herude kan de skulle gå langt hjem til malkestalden, og det kan godt være hårdt for 

køernes bentøj, det kan også være, at der er fluestik og alt sådan noget, fluer der går ind og 

ødelægger koens patter og kanaler, og jeg ved ikke hvad, og solen, hvis man har hvide køer, 

kan helt skalle dem af” 

 

 ”Sundhedsmæssigt vil jeg synes, det er bedre på græs. De får bedre ben og sundere klove af 

at være på græs, end de gør af at rende på spalter” 
 

Fig. 6. Billedet af køer på græs samt nogle af interviewpersonernes udsagn om emnet. 

Biologi 

Og så bliver 

sundheden også 

bare meget bedre 

 

 
 
 
 
 

 

Følelser 

 

Koen er glad 

 

Naturlighed 

Det mest naturlige. 

Her er underlaget 

blødt, forholdsvis 

blødt, det er mere 

sikkert at gå på 

end spalter, som 

kan være 

forholdsvis glatte. 

Og det er da også 

den bedste seng, de 

kan få, altid ren, 

og de kan lægge 

sig, hvor de vil, 

solen skinner og .. 

 

Antropomorfisme 

 

Alle fremførte betragtninger omkring naturligheden ved køer på græs var fremført i en positiv 

vinkel. 

 

 ”Jeg vil jo synes, at alle køer de skal på græs om sommeren, det er mest naturligt for dem, 

og så kan de rende rundt derude”  
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 ”Men jeg synes, når den kommer udenfor, og den får muligheden for at have deres 

almindelige adfærd og har pladsen til at boltre sig på, så er det helt bestemt det, der er det 

bedste for dem” 
 

 ”Her er underlaget blødt, forholdsvis blødt, det er mere sikkert at gå på end spalter, som 

kan være forholdsvis glatte. Og det er da også den bedste seng de kan få, altid ren og de kan 

lægge sig, hvor de vil, solen skinner og ..”  
 

 ”Det er frit for den, og den kan komme ud og gå og rigtig hoppe sammen de andre køer, .. 

den kan gå ude og spise, den kan leve naturligt”  

 

Omkring koens følelser ved at være på græs var der kun et enkelt udsagn. 

 

 ”Koen er glad”  
 

Betragtningerne omkring køer på græs var generelt positive, en enkelt fremførte dog risikoen for 

øget sygdom ved afgræsning. Denne interviewperson fandt det dog ligeledes mest naturligt, at 

køerne er på græs. 

 

 

Fig. 7. Billedet af køer på stald samt nogle af interviewpersonernes udsagn om emnet. 

Biologi 

De får flere 

trykninger, fordi 

spaltegulvet ikke 

passer 

fuldstændig til 

koens klove 

 

 

 

Følelser 

I stalden er det en 

meget ensformet 

hverdag, der sker 

ikke noget nyt, og 

sengebåsestald er en 

meget ensformet 

hverdag 

 

Naturlighed 

 
Antropomorfisme 

 

 

Mængden af interviewpersonernes betragtninger omkring køer på stald var væsentligt mindre. Der 

var ingen med direkte udgangspunkt i naturligheden. 

 

Omkring det biologiske fremførtes nedenstående: 

 

 ”Ved overbelægning på stald falder de simpelthen i ydelse, de trives mindre, og nogle kan 

risikere at blive syge af det. De kan blive dårligt gående, fordi de bliver jaget væk hele tiden, 

f.eks. fra sengene eller fra foderbordet”  
 

 ”De får flere trykninger, fordi spaltegulvet ikke passer fuldstændig til koens klove”  
 

Med udgangspunkt i koens følelser var der følgende betragtninger: 

 

 ”En ko, der går inde hele tiden, den kan jo også have det godt. Den har jo ikke prøvet 

andet”  
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 ”I stalden er det en meget ensformig hverdag, der sker ikke noget nyt, og sengebåsestald er 

en meget ensformig hverdag”  
 

Med relation til det naturlige udspandt der sig følgende dialog med en af interviewpersonerne: 

Kan du beskrive situationen for køerne i de to situationer? 

Den der. Den (koen på græs) kan gå ude og spise, den kan leve naturligt, og den (koen på 

stald) der bliver lidt mere styret. 

Har det nogen betydning, at de kan leve naturligt? 

Nej, ikke længere. 

Hvad mener du med ”ikke længere”? 

Det havde det engang, da de stod bundne, så stod de bare og forfaldt. 

Det er altså lige godt de to måder her? 

Ja, det vil jeg mene efterhånden. 

Hvad mener du med efterhånden? 

Det er, at de har fået mere plads i stalden. Det er blevet mere rummeligt og nemmere for dem 

at komme rundt også.  
 

Situationen her er, at der er et positivt syn på, at køerne er på græs ud fra et naturlighedssyn. 

Argumenterne for at køerne skal være på stald eller ej er få, dog fremkommer der en interessant 

betragtning i dialogen, nemlig at forholdene i stalden er lige så gode som ude vinklet ud fra 

naturligheden. 

 

I forlængelse af spørgsmålene til fig. 6 og 7 blev der spurgt om interviewpersonens syn på lovkravet 

om en seng pr. ko i stalden. 

Her var den overvejende holdning, at det er i orden med dette krav. 

 

 ”Det, synes jeg, er en god ide, fordi så behøver køerne ikke at pendler rundt, ligesom når 

folk leder efter en parkeringsplads. Så er der mulighed for, at de kan lægge sig ned”  
 

 ”Det, synes jeg kun, er fint. Godt nok ligger alle køer ikke ned samtidigt, det er yderst 

sjældent, men ude hvor jeg arbejder, har de jo en overbelægning, de har senge til knap 400 

køer, og de har 450 køer. Det er sgu´ ikke i orden. Køerne trives minder, bliver syge og 

falder i ydelse”  
 

 ”Nu er det jo ikke alle køer der ligger ned i stalden samtidigt, men de har det jo med, at de 

har en plads hver, og køerne ligger samme sted hver gang. Og for at de skal kunne det, så 

bliver de nødt til at have en seng hver…..   De svagest køer bliver bøvlet væk, og så kan de 

få lov til at stå, hvor de burde ligge ned og tygge drøv”  
 

 ”Det er sgu’ et godt spark til de gamle landmænd, der helst overfylder staldene. De gamle 

køer og taberkøerne skal så gå rundt og søge efter en plads. Jeg synes selv, der helst skal 

være lidt sengebåse i overskud til de køer, der ret bliver knoklet ned af de andre, som har 

det hårdt, at de skal have lidt plads til at søge væk, så de ikke ligesom skal ligge lige overfor 

en af de der førerkøer, som er vant til at knokle dem ned”  
 

 ”Det er tosset med en lov. Fem procent overbelægning betyder ikke noget,,, der er alligevel 

så mange  båse. Om der går 100 eller 105 køer i en stald med 100 senge, det tror jeg ikke 

gør den store forskel”  
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Interviewpersonerne havde flest ord til at beskrive situationen, hvor køerne er på græs. Dette blev 

beskrevet positivt ud fra naturlighed og i lidt mindre grad ud fra det biologiske. 

Der var forholdsvis få kommentar til køerne på stald, dog fremkom der nogle negative betragtninger 

med udgangspunkt i det biologiske. Der fremkom flere klare holdninger omkring stalden i 

forbindelse med drøftelsen af problemstillingen med kravet om mindst en seng pr. ko. Her fremkom 

der en bevidsthed om negative elementer i stalden med udgangspunkt i følelser og biologi. 

Senarie nr. 4 – Kvie med digital dermatitis 

Interviewpersonerne fik som metode til at få dem til at tale om dyrevelfærd vist to billeder af en 

kvie med digital dermatitis på et bagben, fig. 8 og fig. 9. 

 

Fig. 8. Kvie med digitale dermatitis på bagben 

 

Fig. 9. Samme dyr som på fig. 8. 

 

 

Alle interviewpersonerne beskrev dyrets tilstand negativt ud fra kviens følelser. 

 

 ”Den har ømme bagben og kan ikke gå godt, …. Det er et svagt dyr, så de andre kan 

kanøfle en, og den kan ikke selv forsvare sig”  
 

 ”Nej den kommer jo bagefter og ender med at blive en taberko, og den bliver altid nederst i 

hierarkiet og altid den, de andre er efter, fordi det er et nemt offer”  
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 ”Den har ondt hver gang den skal træde på det ben. Det generer da den voldsomt. Det er da 

noget vi skal prøve at undgå”  
 

Alle nævnte, at dyret var lidende på grund af smerter. Endvidere talte nogle om tilstandens negative 

indflydelse på dyrets sociale liv med de andre. 

 

Enkelte interviewpersoner havde ligeledes nogle produktionsmæssige betragtninger omkring 

situationen. 

 

 ”Ja, enten så lægger de sig ned, og så kommer de ikke op og spiser eller sådan. Det er 

meget lidt, de kommer op og spiser”  
 

 ”Den bliver aldrig den gode malkeko”  

 

 ”Havde det været en ko, vil den lægge sig noget mere for at slappe af i benene. Og det vil 

også gå ud over mælkeydelsen og produktionen”  
 

Antropomorfismen anvendtes ligeledes af en enkelt af interviewpersonerne. 

 

 ”Jeg ved jo selv, hvordan jeg har ondt i benet, og det er ikke særlig sjovt”  

 

Alle beskrev situationen negativt for kvien ud fra dets følelser, og enkelte underbyggede det 

negative i situationen med betragtninger fra biologien og den antropomorfistiske vinkel. 

Senarie nr. 5 – 5 positive situationer og 5 negative situationer 

Næste proces i interviewet var, at interviewpersonen med egne ord skulle skrive henholdsvis 5 

tilstande/situationer, som beskriver velfærdsmæssigt noget godt, og 5 tilstande/situationer, som 

beskriver velfærdsmæssigt noget dårligt. 

De ord og situationer, som blev fremført i de to situationer, fremgår af tabel 2. 

 

I tabel 2 er de ord og situationer opført, som interviewpersonerne brugte til at beskrive dels den 

gode situation og dels den dårlige situation for et kreatur. De er anført i den rækkefølge, som 

interviewpersonerne anvendte, da de skulle prioritere begreberne ud fra, hvad der var bedst og 

værst. 

 

I det efterfølgende interview omkring de enkelte situationer/begreber, som interviewpersonerne 

nævnte til beskrivelse af gode og dårlige situationer, fremkom der en tydelig deling af argumenter i 

forhold til de tre velfærdssyn. Både for de positive og negative begreber kunne betragtningerne 

grupperes enten ud fra et biologisk styret velfærdssyn eller et velfærdssyn ud fra dyrets følelser. 

Et mindre antal argumenter kunne grupperes under naturlighed. De forekom specielt hos de 

interviewpersoner, som så noget positivt i afgræsning, hvor ordene frihed, naturlig, naturlig adfærd 

og mulighed for selv at bestemme blev brugt. 

Naturlighedssituationen blev ligeledes anvendt i forbindelse med omtale af drøvtygning efter 

malkning, liggeunderlaget, samt når ko og kalv er sammen. 

En del af interviewpersonerne nævnte ikke synspunkter som tog udgangspunkt i velfærdssynet 

grundet af naturligheden. 
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Tabel 2.  

Ord og situationer som interviewpersonerne anvendte for at beskrive gode og dårlige 

velfærdsmæssige situationer. 

Interview-

person nr. 

Gode ting  Dårlige ting 

1 God start på livet 

Sund og rask og et godt miljø 

Et godt immunforsvar 

Klovmiljø 

Ligge behageligt 

Syge kalve og køer 

Beskidt miljø 

Usundt klovmiljø 

Bakterier ved kalven 

2 God fodring 

At blive malket 

Hygiejne ok 

Behandle sygdomme 

Sygdom 

Dårlige ben 

Råddent foster 

Dårligt foder 

Dårlig hygiejne 

3 Plads nok 

Malkerutiner 

Kælvningsforhold 

Ko og kalv 

Køer på græs 

Overbelægning/pladsmangel 

Dårligt foder 

4 God sundhed 

Køer på græs 

Gode liggeforhold 

Gode pladsforhold 

Beskidte senge 

Halte køer 

Våde gangarealer 

Skarpe genstande på gangarealer 

5 Ingen sygdom 

Optimal drøvtygning efter 

malkning 

Pæn og blank pels 

Ko og kalv sammen 

Køer på græs 

Overbelægning 

Stress 

Dårlige klove og ben 

Manglende strøelse 

Dårligt foder 

6 Blanke øjne og pels 

Ret ryg og almindelig gang 

Nysgerrig og søgende 

Gødningens form og konsistens 

Fri for afskrabninger 

Indsunkne øjne 

Dårlig gang og krum ryg 

Manglende ædelyst 

Meget liggende  

Afskrabninger 

7 Frihed 

Godt foder 

Afgræsning 

Godt liggeunderlag 

Flokdyr, mulighed for at være 

sammen 

Bindestald 

Dårlig plads 

Hårdt underlag (-madras) 

Det at man jager med køerne (stress, angst) 

8 At den trives 

At den ikke bliver jagtet 

Drøvtygning 

På græs 

Skal ikke vente på at blive malket 

Når den er syg 

Når den går skidt 

Når den er mager  

Når de går for tæt 

 

 

Argumenter, der kan beskrives som antropomorfisme, forekom hyppigt i forbindelse med 

interviewpersonernes fortællinger om gode og dårlige velfærdsforhold. 
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Omkring de positive tilstande blev følgende nævnt: 

 

 ”Den har det jo bedst, hvis den er sund og rask. Den gider da heller ikke ligge og være syg. 

Lige som vi mennesker heller ikke synes, det er sjovt at være syg, så gider koen da heller 

ikke”  

 

 ”Det er fordi, du heller ikke vil ligge på et gulvtæppe, hvis det er ubehageligt. Du vil også 

gerne have, at det skal være lidt blødt (omkring liggeunderlag)”  
 

 ”Hvis man ligger blødt og tørt, er det også altid rart, det er det jo også inde i ens egen 

seng”  
 

 ”Den skal jo lave alt muligt andet i løbet af sådan en dag. Jeg har jo heller ikke tid til at 

vente på aftensmaden hver dag (i forbindelse med ventetid omkring malkning)”  
 

 

Omkring de negative tilstande blev følgende nævnt: 

 

 ”Jeg tænker, at de der går meget krumme og går meget halte og sådan, det er jo ikke noget 

vi andre vil heller, ikke gå og være halte på et ben” 
 

 ”En ko der bliver stresset, det er jo ligesom mennesker, der bliver stresset, de har det jo 

heller ikke godt”  

 

 ”Det er det samme som med gamle folk, de gider sgu´ da heller ikke bruge 5 min. mere. De 

vil da helst bare lige kunne rejse sig lige med det vuns (omkring for små sengebåse i 

kostalden)”  
 

 ”Man kan sige, at hvis man selv skulle være inde hele dagen, ja i flere år og man ikke kunne 

komme ud, det ville jeg da være lidt træt af (omkring afgræsning)” 

 

 ”Hvis jeg skulle ligge på et gulv og sove, ville jeg jo få ondt i ryggen og sådan noget. Men 

hvis jeg skulle ligge på en madras eller noget dybstrøelse eller noget halm, så vil det være 

rart, og så vil jeg sove meget bedre. Så har man det meget bedre (omkring liggeunderlag)”  

 

 ”Det er jo lige som om, hvis vi siger, at vi skal spise, og der er kun to tallerkner, og der er 

fem mand, det vil da være træls, at man skal stå og vente på at få mad, fordi vi ikke har 

tallerkner nok (omkring overbelægning i kostalden)”  
 

I forbindelse med begreber for godt og dårligt liv faldt betragtningerne hovedsagligt i grupperne 

biologi, følelser og antropomorfisme. Naturligheden blev kun taget i anvendelse i forbindelse med 

argumenter for afgræsning. 

 

Senarie nr. 6 – Eksempler fra praktikperioden på noget meget dårligt og noget meget godt 

En anden øvelse i interviewet var, at interviewpersonen fra praktiktiden skulle nævne et særligt 

eksempel på en velfærdssituation, der var meget negativ, og en velfærdssituation, der var meget 

positiv. De nævnte tilfælde fremgår af tabel 3. 
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Tabel 3: Interviewpersonernes emner for den værste og den bedste dyrevelfærdsmæssige situation 

fra deres praktisktid. 

De værste situationer De bedste situationer 

Gylle på spalterne i kostalden 

Dårligt kælvningsforløb 

Ko, der var skredet ud 

Brug af lommekniv mod køerne 

For sen aflivning af ko 

Overset tilskadekommet kvie 

Bindestald 

Kælvning på spalter 

Ny malkestald 

Gammel ko, der blev passet godt 

Når de kommer ud 

Når kalve komme fra enkeltbokse til fællesboks 

Ko og kalv sammen på græs 

Afgræsning 

Komme på græs 

 

En af interviewpersonerne fortalte følgende omkring den værste situation: 

 

”Ja det ene sted der havde han det med når han jagede køer rundt så stod han med sin lommekniv, 

og prikkede han sådan til dem med den. Det er stadig væk noget, når jeg tænker over det, hvor jeg 

bliver helt sur over, at man kan få sig selv til at gøre det. Det kan godt være, det ikke var hårdt, 

eller han måske ikke ser det værre end at man giver dem lille dask med en skraber, men det synes 

jeg er langt fra okay. ” 

Og det gjorde han bare konsekvent? 

”Det gjorde han ret konsekvent for at de skulle komme op at stå.”  

Når han nu går rundt med den kniv, hvad tror du koen føler? 

”Jamen den føler da en prikken af en skarp genstand, som der bestemt ikke er behageligt.  Det 

kunne man også se på dem, det giver jo sådan et helt sæt i dem.”  

 

En anden interviewperson omtalte en situation, som han havde fået fortalt: 

”Nej, jeg har ikke rigtig oplevet, men jeg har hørt lidt om det. Også med nogle der skulle kælve, og de 

tager en minilæsser og trækker kalven ud. Når den sidder fast, det synes jeg ikke kan gå.”  

Det har du hørt fra dine kammerater? 

”Ja, eller min chef snakkede om det. Det synes jeg, det er da for fanden dyr, man arbejder med. Og 

ta’ sådan en minilæsser og begynde at trække kalven ud, det gør man da ikke.  Vi er da fandeme i 

2015. Vi har da andre måder, vi kan gøre det på.”  

 

En interviewperson fortalte om en situation fra en bindestald: 

En situation hvor dyret har det urimeligt? 

”I bindestalde hvor de står og får strøm ned på sig der, det er nok lidt ubehageligt.” 

Sådan en stald har du arbejdet i? 

”Ja der gik goldkøerne.” 

Hvordan tror du køerne har det med det strøm? 

”Jeg tror, de har det ret træls. Når de går ordentlig frem, og de får sådan et stød der det må da 

være træls. Eller lige rejser sig op.” 

Hvad er træls? 

”At den ikke kan li’ at være der, man kan også mærke på dem, at de blive lidt vilde af det.”  
 

I forbindelse med beskrivelse af den bedste velfærdsmæssige situation fra praktiktiden, fortalte en af 

interviewpersonerne om livet for en gammel ko: 

”Ved Bonde Bondesen dengang han havde en ældre ko, en 13 kalvs ko. Jeg har aldrig mødt en ko, 

der har haft det så godt, som den havde. Den bestemte sådan lidt selv, hvor den ville være henne. 
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Den gik ikke så stærkt, så når den kom igennem karrusellen, så var der en separation, hvor den 

skulle ud af for at komme i velfærdsboksen, men det var ikke altid, den helt nåede det, så nogen 

gange kom den op i den anden ende af stalden, og så kom den ned og brølede, når den ikke gad 

være der længere. Så åbnede vi bare lågen, og så gik den selv ud, og hvis den så begyndte at have 

lidt ondt i det ene forknæ, fordi det var en gammel ko, så blev den lukket over i en boks for sig selv, 

så stod den der over. Den var ude på græs om sommeren, vi trak den ud og ind. Det var ligesom en 

hund.” 

Og det snakkede I om, at det var godt for dyr? 

”Ja det snakkede vi rigtig meget om. ” 

Har du fortalt det til andre? 

”Ja min mormor var selv med derude en dag og se den. Og jeg havde en veninde, der var bange for 

køer, så sagde jeg hun bare kunne sætte sig oven på hende, og det gjorde hun.”  
 

En af interviewpersonerne fortalte den gode situation med at kalvene bliver lukket sammen: 

”Når kalvene kommer fra hytterne og bliver lukket sammen 4 og 4 og de det første døgn er helt 

oppe at køre. Hver gang der er en der rejser sig, så står de 4 fordi det er nyt og spændende det 

hele.” 

Hvad tror du det betyder for kalven? 

”Det betyder, at den kommer til at omgås nogle andre, den får nogle at være sammen med og at 

den ikke følge sig ensom. Den er trykt.” 

 

En af interviewpersonerne beskrev en situation, hvor det gode var begrundet både i det naturlige og 

i dyrets følelser: 

”Ja jeg synes da altid, nu har vi nogen gange haft nogle køer, der har kælvet på græs om 

sommeren, hvor de måske nogle gange har været udsætterkøer, i hvert fald ikke dem man har sat 

den største fremtid til, og dem der måske har været lidt smitsom, har vi sat ud på græs og kælvet og 

så en ko og kalv, der går sammen derude, hvor man ikke lige fanger dem efter de første par timer 

ser, hvor hurtig de udvikler sig sammen, og hvor hurtig sådan en kalv kan rende i en fart, det er da 

sunde og gode livstegn. Dem du har haft derude fra, og du får dem ind i kalveboksen, og de selv kan 

bryde ud af kalveboksen, fordi de har været vant til at gå og græsse bare lige en halv dag.” 

 

Det fremgår af ovennævnte udtalelser, at begrundelsen for den gode såvel for den dårlige oplevelse 

er med udgangspunkt i dyrets følelser. Denne situation bliver bekræftet ved at iagttage samtlige 

udsagn omkring dette emne, da nedennævnte udtryk anvendes for at beskrive situationerne: 

 

”Ikke rimeligt” 

”Ubehageligt” 

”Det gør ondt” 

”De havde det elendigt” 

”Træls” 

”De har det godt” 

”Oppe at køre: Nyt og spændende” 

”Udvikler sig sammen” 

”Får et kick” 

 

To udsagn tog udgangspunkt i produktionen, nemlig at det var rart, at patterne var rene på køerne, 

der var på græs og derfor ikke skulle tørres så meget af inden malkning som ellers.  

Det negative ved situationen med kælvninger på spalterne var risikoen for at kalven kom i kontakt 

med en bakterieflora, som senere kan forårsage sygdom. 
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Konklusionen må være, at erindringen om gode og dårlige velfærdsforhold i praktikperioden er 

båret af et velfærdssyn basseret på følelser. Specielt i de citerede situationer af dårlige oplevelser 

spiller menneskets behandling af dyret en direkte rolle. 

 

Senarie nr. 7 – De 5 friheder 

Med udgangspunkt i den engelske regeringskomité, Brambell Kommiteen, som blev nedsat efter 

udgivelsen af den stærkt kritiske bog ”Animal machines” af Ruth Harrison i 1964,  har der over tid 

udviklet sig ”5 friheder for dyr”, som senest er revideret i 1993 af det britiske Farm Animal Welfare 

Concil, og efterfølgende har følgende krav vedrørende dyrehold været formuleret (Simonsen, 

1996:53): 

 

Frihed fra sult og tørst 

Opnås gennem let adgang til frisk vand og et foder, som er tilstrækkeligt til at sikre sundhed og 

livskraft 

 

Frihed fra ubehag 

Opnås ved at sørge for et egnet miljø, som omfatter læ og et behageligt hvileareal 

 

Frihed fra smerte, skade og sygdom 

Opnås gennem forebyggelse eller hurtig diagnose og behandling 

 

Frihed til at udtrykke normal adfærd 

Opnås ved at sørge for tilstrækkelig plads, ordentlige faciliteter og selskab af artsfæller 

 

Frihed fra frygt og utryghed 

Opnås ved at undgå forhold, som forårsager mental lidelse 

 

Disse friheder blev forelagt interviewpersonerne, hvorefter de blev bedt om at lægge dem i 

rækkefølge med faldende vigtighed (prioritering). Samtlige interviewpersoner gav udtryk for, at de 

fandt øvelsen svær. En enkelt ønskede at lægge de 5 friheder i en cirkel, men alle indvilligede dog i 

at prioritere dem. Ingen af interviewpersonerne fremførte direkte begrundelser for 

prioriteringsrækkefølgen. 

Resultatet af dette fremgår af tabel 4. 

 

Tabel 4. 

Prioritering af de 5 friheder, fortaget af de otte interviewpersoner 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Sult og tørst 
 

Smerte, skade 

og sygdom 
 

Normal adfærd 

 
Frygt og 

utryghed 

 
Ubehag 

 

Sult og tørst 
 

Smerte, skade 

og sygdom 
 

Normal adfærd 

 
Frygt og 

utryghed 

 
Ubehag 

 

Sult og tørst 
 

Smerte, skade 

og sygdom 
 

Normal adfærd 

 
Ubehag 

 

Frygt og 
utryghed 

 

Sult og tørst 
 

Smerte, skade 

og sygdom 
 

Frygt og 

utryghed 
 

Ubehag 

 
Normal adfærd 

 

Sult og tørst 
 

Smerte, skade 

og sygdom 
 

Ubehag 

 
Normal adfærd 

 

Frygt og 
utryghed 

 

Smerte, skade 
og sygdom 

 

Sult og tørst 
 

Normal adfærd 

 
Frygt og 

utryghed 

 
Ubehag 

 

Sult og tørst 
 

Frygt og 

utryghed 
 

Smerte, skade 

og sygdom 
 

Normal adfærd 

 
Ubehag 

 

Smerte, skade 
og sygdom 

 

Frygt og 
utryghed 

 

Sult og tørst 
 

Normal adfærd 

 
Ubehag 

 

Der er en tydelig tendens i prioriteringsrækkefølgen. Frihed fra sult og tørst samt frihed fra smerte, 

skade og sygdom har et tydeligt fortrin. Det er faktorer, som oftest bliver koblet til et velfærdssyn 

med udgangspunkt i biologien og produktionen.  
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Frihed fra frygt og utryghed ligesom frihed fra ubehag prioriteres gennemgående lavt, dvs. at 

velfærden ud fra følelser her har lav prioritet. 

 

Frihed til at udføre normal adfærd ligger som en ”mellem-prioritet”, dvs. at der er en tendens til, at 

velfærdssyn med udgangspunkt i naturligheden vægtes imellem de to øvrige synsvinkler. 

 

At ingen af interviewpersonerne begrundede deres prioritering kan skyldes, at jeg ikke evnede at 

forklare begreberne tydelig nok. En anden mulig forklaring kan være, at det ikke talte til deres 

daglige oplevelsesverden i samme grad som billederne de tidligere fik forvist. 

 

Delkonklusion – unge kvæglandmænds dyrevelfærdssyn 

For at fremme overskueligheden af de fremførte argumenter i forhold til de tre velfærdssyn har jeg 

udarbejdet tabel 5. Her forsøger jeg at anskueliggøre, hvilken rolle de forskellige velfærdssyn har 

for interviewpersonerne i forhold til de enkelte situationer. Der sker en vægtning via tildeling af 

stjerner(*). 

Der gives 5 *****, hvis synspunktet har meget væsentlig rolle ved beskrivelsen 

Der gives 3 ***, hvis synspunktet har en væsentlig rolle ved beskrivelsen 

Der gives 1 *, hvis synspunktet har en rolle ved beskrivelsen 

Der gives 0 *, hvis synspunktet ikke har en rolle ved beskrivelsen 

 

Tabel 5. Se forklaring i teksten ovenfor. 

Emne Produktion Naturlighed Følelser Antropomorfisme 

Sondefodring ***** * ***** * 

Kalve patter ved 

koen 

* ***** *****  

Kalve i 

enkeltboks 

***** * ***** * 

Kalve i 

fællesboks 

***** *** *****  

Køer ude * ***** * * 

Køer inde *** * *** * 

Digital dermatitis ***  *****  

5 positive 

situationer 

***** * ***** ***** 

5 negative 

situationer 

***** * ***** ***** 

Den dårlige 

oplevelse 

*  *****  

Den gode 

oplevelse 

*  *****  

De 5 friheder ***** *** *  

   

      

Som det er fremgået af ovenstående tekst, er alle tre velfærdssyn blevet brugt af 

interviewpersonerne når de talte om dyrevelfærd i de forskellige situationer, ligesom der kommer 

betragtninger, som tager udgangspunkt i antropomorfisme. Dette illustreres ligeledes af tabel 5. 

Tabellen viser også, at det er argumenter med udgangspunkt i følelser og biologi/produktion, som 

hyppigst kommer til udtryk. Begge fylder meget, men skal der ses en forskel, er der en tendens til, 
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at velfærdssynet med udgangspunkt i følelser fylder mest, dog er produktionssynspunktet også 

vægtigt. 

Et velfærdssyn med udgangspunkt i naturligheden forekommer, men slet ikke i samme omfang som 

de to øvrige.  

Et velfærdssyn med udgangspunkt i antropomorfisme forekommer spredt gennem alle emner, men 

er meget markant, når interviewpersonerne skal begrunde de 5 positive og 5 negative situationer for 

dyr, hvorimod det er med udgangspunkt i følelser, når de skal beskrive de velfærdsmæssige 

situationer, de selv har oplevet som gode eller dårlige. 

  

Uddannelsen 

Uddannelsen som faglært landmand er som tidligere beskrevet styret af ”Bekendtgørelse om 

uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur” (H7). 

 

Det vil sige, at eleven dels modtager undervisning på landbrugsskolen og dels arbejder og lever i 

landbruget og forventelig også tilegner sig viden her. Altså er der adskillige personer og faktorer, 

der i uddannelsesperioden kan have indflydelse på de unge mennesker hvad angår velfærdssyn.  

 

Drøftelse af dyrevelfærd med andre 

Flere steder i interviewet blev der spurgt ind til drøftelser og udveksling af synspunkter, som 

interviewpersonen havde haft med andre om velfærdsbegrebet. Der blev ligeledes spurgt til 

undervisningen vedrørende velfærd samt om interviewpersonens ønsker om ændringer i 

undervisningsformen. 

 

I forbindelse med beskrivelse af en meget god og en meget dårlig velfærdsmæssig situation, som 

interviewpersonen selv havde oplevet, blev interviewpersonen spurgt, om situationerne var blevet 

drøftet med andre. 

 

Det er gældende for stort set alle interviewpersoner, at de situationer, de nævner som den meget 

gode, er blevet drøftet og diskuteret med andre, både arbejdsgiver og andre (familie, kammerater). 

 

 En af interviewpersonerne fortalte om ibrugtagning af en ny malkestald, hvor det hele 

fungerede, også dyrene: ”Jamen, jeg har fortalt det til min kæreste, alle ude på arbejde, sagt 

det er super godt. Jeg har sagt det til min familie, at det her er godt”  

 

 En af interviewpersonerne fortalte om en situation, hvor en gammel ko blev passet fantastisk 

godt: ”Ja, det snakkede vi rigtig meget om, og min mormor var selv med derude en dag og 

se den.”  
 

 

I de situationer, hvor interviewpersonerne beskrev en meget negativ situation, gav de ikke i samme 

grad udtryk for, at det var drøftet med arbejdsgiver eller andre. Størstedelen havde ikke snakket 

med andre om det. 

 

Eksempler på udsagn fra interviewpersonerne hvor de havde haft en dialog med arbejdsgiver. 

 

 En interviewperson havde alene haft ansvaret for en kvie-kælvning, hvor forløbet 

velfærdsmæssigt var diskutabelt: ”Ja, det snakkede jeg med ham om og sagde, at hvis det 
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skulle være på den måde, så stoppede jeg. For det gad jeg ikke. Dyrene skal have det godt, 

og hvis de ikke har det godt, så gider jeg ikke være der. Det gør jeg ikke.”  
 

 En anden interviewperson havde oplevet selv at skulle tage ansvaret for syge dyr, som 

vedkommende ikke følte sig kvalificeret til: ”Jeg ringede til ham, jeg var jo nødt til, jeg 

vidst jo ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Men jeg ringede til ham for at høre, hvad jeg kunne 

gøre. Men da han kom hjem, fik jeg ham i hvert i fald fortalt, hvordan jeg synes, det var. Og 

sådan skulle det ikke være.”  
 

Eksempler på udsagn i forbindelse med at eleven ikke havde været i dialog med arbejdsgiver 

omkring en situation med dårlig dyrevelfærd. 

 

 En af interviewpersonerne var meget følelsesmæssigt påvirket af en meget negativ situation, 

og på spørgsmålet om det var blevet drøftet med andre, var svaret et stort NEJ, og med 

tilføjelsen: ”Jeg holdt det for mig selv”  
 

 ”Ja det ene sted der havde han det med, når han jagede køer rundt, så stod han med sin 

lommekniv, og prikkede han sådan til dem med den. Det er stadig væk noget, når jeg tænker 

over det, hvor jeg bliver helt sur over, at man kan få sig selv til at gøre det” 

Prøvede du at snakke med ham om det?  

Nej, det gjorde jeg ikke, det er det med, at det er svært at konfrontere folk.  

Har du snakket med dine kammerater om de oplevelser?  

”Nej, det tror jeg ikke rigtig. Det er noget, jeg selv har gået med. Dårlige ting vil man jo  

helst ikke have frem, og det er lidt en situation, som jeg synes. Det er måske bare sådan, vi  

er. Vi er beskedne, og så vender vi det blinde øje til det, og det er bare sådan, vi er, og det 

er nok også forkert.”  

 

 ”Nej det er ikke rigtig noget, vi taler om. Selvfølgelig, hvis der er nogle køer, der er dårlige, 

man burde være bedre til at tage en snak om, at man synes, at det der snart burde få en ende 

og aflives. Det er man jo bare ikke obs. på som elev, man er jo bundet op af det, man er nødt 

til at have sin praktikplads. Man vil heller ikke lige træde nogle over…. Det er nok ligeså 

meget der, den ligger.”  
 

 ”Nej, nej, det tror jeg ikke sådan. Nej det glemmer man jo, når man går ud af stalden igen”  
 

Interviewpersonerne blev i anden sammenhæng spurgt, om de drøftede dyrevelfærd generelt med 

arbejdsgiver og kammerater. 

Alle gav udtryk for, at det var et emne, som de drøftede med kammeraterne, både indenfor 

erhvervet og udenfor. 

Udsagnene omkring det at drøfte det med arbejdsgiver var lidt blandede. Enkelte var meget bevidste 

om, at de havde drøftet det med arbejdsgiver, andre mere henholdende i svaret, og endelig gav 

nogle udtryk for, at det ikke var drøftet. 

 

 ”Ja, det var mig, der stod for kalvene, og jeg var bestemt ikke tilfreds, når jeg kom tilbage 

fra weekend og så, hvordan det var, det så ud. For jeg synes ikke, det er særligt 

velfærdsagtigt, at de ikke er blevet strøet i hele weekenden, eller skålene ikke lige er blevet 

vasket, eller der ikke er skiftet foder. Så jeg har haft diskussionerne med min chef om det”  

 

 ”Jeg har da diskuteret med min arbejdsgiver, om hvornår kalvene har det godt”  
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 ”Jeg synes ikke, vi rigtig har diskuteret det i praktikpladsen”  

 

 

De udsagn, der er gengivet ovenfor vedrørende positive situationer omkring dyrevelfærd, deltes 

med både arbejdsgiver og andre. 

De negative situationer formidles ikke umiddelbart til andre. Et gennemgående træk i udsagnene 

var, at man ”holder det for sig selv”.  

De interviewpersoner der fortalte, at de havde været i dialog med arbejdsgiveren om det, gengav 

dialogsituationer, hvor de har været følelsesmæssigt påvirket. 

I forbindelse med de negative situationer, hvor interviewpersonerne ikke har været i dialog med 

arbejdsgiver, beskrives der til dels også situationer, hvor interviewpersonen har været 

følelsesmæssigt påvirket. Dels nævnte en af interviewpersonerne afhængighedsforholdet til 

praktikværten som et problem i situationen. Endelig var der situationer, der antydede en 

konfliktskyhed. 
 

Undervisning i dyrevelfærd 

Interviewpersonerne blev ligeledes spurgt, hvilken undervisning de havde modtaget omkring 

velfærd, og om de kunne ønske noget anderledes. 

Alle gav positivt udtryk for, at de havde modtaget undervisning i dyrevelfærd. Bevidstheden om 

pensum var ikke lige høj hos alle, men flere havde dog en klar erindring om indholdet. 

 

Har I haft noget undervisning omkring husdyrvelfærd? 

 

 ”Ja, jeg og en kammerat lavede en opgave om noget bindestald og så noget løsdriftsstald. 

Så sad vi ved nogle borde, jeg tror faktisk, vi var tre sammen, og så skulle den ene blive 

siddende og de to andre skulle gå rundt til de andre borde. Så gik vi rundt og hørte på de 

andre, og så skulle vi give karakter til hinanden. Det, synes vi, var udmærket. Snakke om 

hvad der var godt og skidt”  
 

 ”Nej det var ikke et selvstændigt fag, det var bare indover kvæg, men jeg synes godt, vi 

kunne have lært lidt mere om det og undersøgt lidt mere om dyrevelfærd”  
 

 ”Ja, jamen man taler jo altid, hvis man f.eks. har noget læring om afgræsning, så taler man 

jo om, hvad der godt ved, at koen den er inde i stalden, og hvad er godt ved, at den kommer 

ud. Og kan der være velfærdsgrunde til, at det er godt at have dem inde, og nogle 

velfærdsgrunde til at det er godt at have den ude. Jeg synes, vi har haft det med i 

undervisningen. Nej ikke sådan generelt hvor man kun kikker på dyrevelfærd. Jeg synes, lige 

meget hvilket der blev snakket om, så kom det jo med ind over på en eller anden måde”  
 

 ”Lidt, men det har været med i al vores undervisning.  

Det har ikke været et selvstændigt fag? Nej, det er kommet med sådan hele tiden”  
 

 ”Her på 2. hovedforløb der har vi haft om det, jeg mener ikke, vi har haft om det før. Men 

her har vi bare set video og set film, fået undervisning i hvordan reglerne de er, og så har vi 

snakket om, hvordan det er i virkeligheden. Fordi det er jo ikke alle steder, virkeligheden er 

som reglerne”  
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Spørgsmålene til interviewpersonerne omkring undervisningen i dyrevelfærd resulterede i, at de gav 

udtryk for tilfredshed. Nogle formulerede dog ønsker om ændringer eller udvidelser i 

undervisningen vedr. emnet. 

 

 ”Man kunne godt have en sektion, hvor man kun arbejdede med velfærd. Gå ind og kikke 

på, hvad er egentlig det optimale for den her ko, for at den har det godt og ikke bare for, at 

den skal lave en hel masse mælk. Hvad er det egentlig, der betyder noget for koen, hvis den i 

sig selv skal have det godt?”  
 

 ”Ja, det er faktisk noget, vi har snakket om. Det kunne være rigtig godt med nogle besøg 

ude, finde nogle steder hvor man for eksempel har et sted, hvor køerne ikke har det godt og 

et andet sted, hvor køerne har det godt, her er der blevet bygget efter køernes tanker. Vi 

kunne tage ud i en helt ny stald og tage ud i en gammel stald og så gøre det på den måde, 

altså finde nogle eksempler i stedet for, at det skal være tavleundervisning det hele. Og så 

kunne man jo skrive en opgave om, hvorfor man synes, at det kunne være bedre”  
 

 ”Jamen, jeg synes, det var fint nok. Måske havde det været lige så godt, at man havde været 

ude at se nogle foregangsmænd inden for stalde, men det er nok også svært at finde. Jeg 

kunne godt tænke mig at se en stald, hvor man har tænkt adfærd ind i alt, og hvordan vi 

overhovedet opnår det perfekte. Det ville jeg hellere, end at vi skulle sidde og lave den 

gruppeopgave, for skulle de andre fremlægge, og så er der nogle, der har gjort mere ud af 

det end andre, og så blive det sådan lidt halvt noget ind imellem”  

 

 

De af interviewpersonerne, der huskede undervisningen vedrørende dyrevelfærd, var meget 

velformulerede omkring det og gav klart udtryk for, at det ikke var et selvstændigt emne, men at det 

generelt var integreret i undervisningen omkring kvæghold. 

 

Flere gav udtryk for ønsker til undervisningen. De fleste gav udtryk for et ønske om mere 

undervisning i ”marken” ligesom én ønskede fokus ændret fra produktionen til koens følelser. 

 

Interviewpersonerne blev også spurgt, om dyrevelfærd var blevet drøftet på skolen mellem lærere 

og elever. 

Alle gav udtryk for, at disse drøftelser havde fundet sted i undervisningen og ligeledes blandt 

eleverne. 

 

 ”Der var kun én økolog på holdet, en der havde arbejdet med økologisk landbrug, han blev 

bare trumlet ned af alle de andre. For det meste drejer snakken sig om økologi, der er nogle 

af de konventionelle, de siger, det er i hvert fald ikke dyrevelfærd med økologi, men det er jo 

det, at man køber.”  
 

 ”…om køerne skal ud. Det har egentlig hovedsageligt været det. Det har været, det der har 

været nemmest at forholde sig til for alle sammen. Det at køerne skal udenfor, og det er så 

ikke alle sammen, der synes, det er godt for køerne”  
 

 ”Vi havde diskussioner i klassen. Vi var en gruppe på 10-12, der snakkede rigtig meget 

sammen. Vi snakkede om, hvad vi synes, var god velfærd. F.eks. sådan noget som sand i 

båsen er en stor diskussion”  
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 ”Og der havde vi en snak om, kan jeg huske, noget om sonde, der var nogle af drengene i 

vores klasse, der synes, det var nemmest bare at proppe en sonde ned i halsen på dem, fordi 

de gad ikke at pusse-nusse med kalvene, hvor vi andre tænkte lidt, hvorfor arbejder du så 

med kalve, når du ikke ligesom gider at tage dig tid til det”  
 

 

Det fremgår tydeligt af interviewpersonernes udsagn, at dyrevelfærd har været diskuteret blandt 

eleverne på skolen.  Emnet nævnes ofte i drøftelsen for og imod økologisk produktion. 

 

Holdningsændring 

Interviewpersonerne blev også spurgt om de i uddannelsen havde lært noget om velfærd, som de 

ikke tidligere var bevidste om, samt om de kunne beskrive en ændring i deres egen holdning: 
 

 ”Mit syn på økologi har da ændret sig meget, fordi vi har diskuteret det mange gange, og 

man bliver også ældre og kan se tingene på en anden måde”  
 

 ”Ja, jeg synes flere gange, også med vores tekniklærer. Lige pludselig når vi var ved teknik, 

så vi var ved at lære, hvor meget plads de skulle have rundt sådan til gangarealer, så sagde 

han til os, hvis du tager et kosteskaft, og du går rundt med den uden den støder imod en mur 

eller noget andet, så er det sådan, en ko vil have det. Det var en øjenåbner, man slet ikke 

havde set før, så tænkte man kæft, er det så nemt at finde ud af, hvor meget plads en ko skal 

have rundt omkring, og om det er for snævert i hjørnerne og de ikke kan komme rundt. Jeg 

synes, der har været flere, ting hvor man lige pludselig har fået øje på noget. …..Det er godt 

at komme på skole, så man får brudt sine vaner. Så man ikke kun tænker, det er den ting, så 

man får flere holdninger ind over”  

 

 ”Ja, det synes jeg faktisk, sådan noget som sand i sengebåsene det ville jeg sgu ikke have 

sagt, dengang jeg startede, da havde jeg nok tænkt, nu har vi madrasser herhjemme, og det 

er nok sådan, det nok skal være. Men når du kommer rundt og kikker, når du ser de køer 

med sand i sengebåsen, der er meget renere, de er meget, det ser bare ud til at være bedre 

efter min mening. Og så sådan en kælvningsboks det ser da meget bedre ud, når de har nok 

med plads, end at de går lidt forsamlede, lidt for presset sammen”  

 

 ”Der hvor jeg var sidst, måtte jeg ikke snakke med køerne. Jeg måtte i hvert fald ikke råbe 

efter dem. Der ku’ man godt se, at de var meget mere rolige, i stedet for når man render og 

råber efter dem, så suser de jo ned i den ene ende der, det er jo ikke helt godt. Der stod de 

og kikkede på mig, der kunne man jo bare gå imellem dem, andre steder der render de jo 

væk, så snart de ser en mand, der er de jo bange……Jeg har lært, hvordan jeg skal omgås 

dem”  

 

 ”Ja, jeg har jo altid været ude ved ham den gamle, og han gør måske nogle ting, som ikke er 

helt i orden. Og så kommer man i skole, og så hører man lidt om det, at sådan kan man også 

gøre. Og så kommer man ud til praktikværten og siger, at sådan kan man også gøre, det er 

noget helt nyt noget. Der er mange ting, der spiller en rolle der”  

 

Flertallet af interviewpersonerne var selv bevidste om konsekvenser, uddannelsen havde haft for 

deres holdning og opfattelse af dyr og dyrevelfærd. 

 



 38 

Hvad vægter mest - skolen eller praktikken? 

Landmandsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, hvor undervisningen veksler mellem skole og 

praktik. Derfor bør det være forventeligt, at læring om dyrevelfærd foregår både på skolen samt i 

praktikken. Dette er baggrunden for, at interviewpersonerne bliver spurgt, hvor de følte, de havde 

lært mest om dyrevelfærd, på skolen eller i praktik? 

 

Nogle mente, de havde lært mest i praktikken. 

 

 ”Jamen, jeg er ikke særligt stærk bogligt, så jeg har det bedst med at lære det alt med, hvad 

jeg kan have i hænderne. Komme ud og se det og have en holdning til det, hvordan det ser 

ud, og hvad man synes, der skal laves om for at gøre det bedre, det er nok det, jeg gør mest”  
 

 ”Jeg har lært ved at have det i mine hænder og ved at se, men at sidde foran en bog det er 

jeg ikke så god til”  
 

En af interviewpersonerne mente, at læringen på skolen havde været størst. 

 

Flere omtalte vekselvirkningen mellem skole og praktik. 

 

 ”Det er lidt svært. Der er nogle ting, når man læser om det i bogen eller laver en opgave om 

det godt kan lyde klogt der, men så når man kommer ud i det virkelige liv, så synes man sgu´ 

ikke, det er det, der er det rigtige for koen. Men det er nok også nogle forskellige ting, man 

tænker på, når man sidder på skolen, og når man er i praktik”  

 

 ”I praktik der danner man sig billeder, hvordan man selv synes, det skal være, og så på 

skolen får du nok lige lidt mere teori ind over, så du finder ud af. Det er nok på skolen, man 

lærer mest, om hvordan adfærden skal være for koen, velfærden dannes også meget i 

praktik, jeg synes hurtigt, man finder ud af, hvordan man selv synes, er godt for en ko. Men 

det er godt at komme på skole, så man får brudt sine vaner. Så man ikke kun tænker, det er 

den ting, så man få flere holdninger ind over”  

 

Det gennemgående er, at praktikken har spillet en rolle i læring om dyrevelfærd. Hos de elever, 

der beskrev sig selv som svage rent bogligt, fremstod der en bevidsthed om, at læringen var 

størst i praktikken. 

Andre gav helt klart udtryk for en bevidsthed om en synergi mellem skoleundervisning og  

praktikophold. 

 

Diskussion 

Undersøgelser, der belyser forskellig befolkningsgruppers syn på dyrevelfærd, deler oftest 

befolkningen op i personer, som er relateret til landbrugserhvervet (producenter) kontra personer 

som ikke er (borger).  

  

Sørensen et al. (2013:8) anfører, at producenter ofte lægger stor vægt på biologisk funktion, mens 

borgernes holdninger til dyrevelfærd viser, at naturlighed er vigtig for mange, og endelig at 

lovgivningen ofte tager udgangspunkt i dyrets følelser. 
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Den litteratur, der danner baggrund for udarbejdelse af dette masterprojekt, beskriver ikke nogen 

befolkningsgrupper, hvor vurdering af dyrevelfærd overvejende tager udgangspunkt i dyrets 

følelser.  

 

”Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr” (H8), er udformet på baggrund af 

Dyreværnslovens paragraf 4a, stk. 1 og 2 (H9), hvor justitsministeren bemyndiges til at fastsætte 

regler med henblik på opfyldelse af De Europæiske Fællesskabers (EU) direktiver og forordninger 

om forsvarlig behandling af dyr og om beskyttelse af dyrs velfærd. Bekendtgørelsen kræver, at dyr 

skal passes velfærdsmæssigt forsvarligt, hvilket udmønter sig som krav til følgende: 

 Belysningsforhold med henblik på tilstrækkeligt tilsyn 

 Omgående og passende behandling af syge dyr 

 Optegnelse af anvendt medicin 

 Rum og inventar må ikke være skadelig for dyrene og skal kunne rengøres 

 Rum og bygninger må ikke være skadende for dyrene 

 Luftkvalitet og temperatur må ikke være skadelig for dyrene 

 Automatisk og mekanisk udstyr, som kan have betydning for dyrene, skal dagligt tilses 

 Foder og vand må ikke skade dyrene 

 

Når EU´s krav til velfærd omsættes i ord, afslører det et velfærdssyn med udgangspunkt i 

produktionen og dyrets biologi. Anderledes forholder det sig når vi ser på Dyreværnsloven (9). Her 

ses et velfærdssyn med udgangspunkt i dyrets følelser, idet paragraf 1 lyder: 

”Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt 

men og væsentlig ulempe” 

I paragraf 2 er velfærdssynet ud fra følelser stadig med, da der er krav om omsorgsfuld behandling, 

men velfærdssyn med udgangspunkt i biologi/produktion og naturlighed skinner ligeledes igennem, 

idet der skal tages hensyn til dyrenes fysiologi og sundhed: 

”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” 

 

Det vil sige, at gældende dansk lovgivning med baggrund i bl.a. Dyreværnsloven samt de 

gennemførte EU direktiver og forordninger beskriver dyrevelfærd i landbruget både ud fra den 

følelsesmæssige vinkel og en produktionsvinkel, ligesom det naturlige spiller en lille rolle. 

 

Denne situation er meget sammenlignelig med de unge kvæglandmænds syn på og beskrivelse af 

dyrevelfærd, nemlig at både et velfærdssyn med udgangspunkt i biologien og med udgangspunkt i 

dyrets følelser spiller en afgørende rolle for deres holdninger. Synspunkter og beskrivelser der tager 

udgangspunkt i naturligheden er blandt de unge kvæglandmænd ligesom i lovgivningen ikke særligt 

fremtrædende. 

 

I 2014 foretog Landbrug og Fødevarer (H10) en undersøgelse, hvor de spurgte nogle danskere, hvor 

meget dyrevelfærd betyder for dem, når de køber forskellige typer animalske produkter. 

I undersøgelsen forsøgte man ligeledes at belyse, hvad danskerne opfatter ved god dyrevelfærd. 

Til belysning af dette blev stillet følgende spørgsmål:  

”Hvilke af følgende er vigtigst for dig i forhold til god dyrevelfærd?”   

Der var mulighed for at give op til 3 svar på de 10 svarmuligheder som er angivet i fig. 10. 
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Fig. 10. 

 
 

Som det fremgår af figuren, angiver omkring halvdelen af de spurgte danskere, at det, at dyrene er 

sunde og raske, er blandt de 3 vigtigste forhold. Ca. 45 % svarer, at et af de tre vigtigste forhold for 

god dyrevelfærd er tilstrækkeligt med plads. 

Knap en tredjedel svarer, at et af de tre vigtigste forhold er, at dyrene ikke får antibiotika, at dyrene 

har adgang til udendørsarealer, eller at dyrene transporteres over kort afstande til slagteri. 

 

Tolkningen af undersøgelsen vanskeliggøres ved, at der har været 3 svarmuligheder, men dog er der 

en tendens til, at velfærden vurderes positivt ved manglende tilstedeværelse af sygdom og 

behandling af disse. Velfærden beskrives også som positiv ved naturlige forhold for dyret. 

Et velfærdssyn med udgangspunkt i dyrets følelser har ikke stor udbredelse. 

 

Lassen et al.  (2006) anfører, at det er en udbredt opfattelse hos borgerne, at den moderne 

produktionsform i svinesektoren har frataget grisene mulighed for at følge naturlige instinkter og 

dermed påvirket deres integritet. Som eksempel på dette nævnes udtrykt bekymring over, at grisene 

har begrænset eller ingen adgang til mudderbadning og anden roden rundt i mudder og ”lort”. I 

samme artikel beskrives en borgers accept af, at smågrise bliver ligget ihjel af soen fremfor at 

grisen bliver skærmet mod soen. Lassen et al. (2006) anfører, at accepten skyldes en forståelse af at 

det er naturens gang. 

I Sørensen og Frasers review-artikel (2010) refereres til adskillige undersøgelser og artikler, som 

understøtter den generelles opfattelse af, at forbrugerne tillægger naturlighed stor værdi i 

forbindelse med vurdering af dyrevelfærd.  Der nævnes også enkelte andre faktorer i de nævnte 

kilder, men det gennemgående er en vægtning af naturlighed. 

 

Samme betragtninger beskriver Bredahl og Poulsen (2001). 
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De unge kvæglandmænds udgangspunkt for vurdering af husdyrvelfærd bliver derved markant 

anderledes end borgernes. Ganske vist vægtes naturlighed lidt blandt de unge kvæglandmænd, men 

slet ikke i samme grad som hos borgerne. 

 

I den førnævnte review-artikel af Sørensen og Fraser beskrives, hvordan landmænds udgangspunkt 

for velfærdsvurdering er produktionsresultater, sundhed og basale behov som foder og vand. 

Dette er i overensstemmelse med det, der tidligere er refereret fra Spooner et al. (2012 og 2013), 

hvor landmænds oplevelse af negativ velfærd specielt er styret af faktorer som har negativ 

indflydelse på fortjenesten og rentabiliteten. 

 

Hermed ses en situation, hvor de unge kvæglandmænd ikke matcher, idet de unge kvæglandmænd 

har en bredere forståelse for husdyrvelfærd end de etablerede landmænd i erhvervet tilsyneladende 

har. 

 

De unge kvæglandmænds holdninger omkring dyrevelfærd er ikke sammenfaldende med den 

typiske borgerholdning, idet naturligheden slet ikke vægtes hos de unge kvæglandmænd som hos 

borgerne. 

De unge kvæglandmænd er heller ikke kopier af de erhvervsaktive etablerede landmænd, hvad 

angår holdninger til dyrevelfærd, der er nogen sammenfald, men de unges holdninger er funderet på 

et bredere syn på dyrevelfærd. 

 

Om dette syn på dyrevelfærd er påvirket af uddannelsen er svært præcist at afgøre, men flertallet 

anfører selv, at de har ændret holdning til nogle dyrevelfærdssituationer under uddannelsen. De har 

en holdning til, hvor i uddannelsen de har lært mest om dyrevelfærd, og de anfører, at de diskuterer 

dyrevelfærd med arbejdsgiver, kammerater og andre, hvorfor det er rimeligt at antage, at 

uddannelsen har en betydning for de unge kvæglandmænds holdning til dyrevelfærd. 
 

Konklusion 

De unge kvæglandmænds velfærdssyn 

En beskrivende konklusion om de unge kvæglandmænds syn på dyrevelfærd er kompleks. 

 

Når der drøftes situationer, som interviewpersonerne selv har oplevet som dyrevelfærdsmæssige 

meget dårlige eller meget gode, er det helt markant, at betragtningerne omkring dyret tager 

udgangspunkt i dyrets følelser og næsten kun det. 

 

Når interviewpersonerne blev bedt om at beskrive situationer, hvor det velfærdsmæssigt er godt og 

dårligt for dyr, sker der en udvidelse af det anvendte velfærdssyn. Her kommer udover følelser 

ligeledes biologiske forhold samt antropomorfisme i betragtning. Argumenter med udgangspunkt i 

naturlighed for dyrene kom næsten ikke i anvendelse. 

 

Ved forevisning af billeder, som illustrerer dagligdags situationer fra kvægbruget, blev der anvendt 

argumenter med udgangspunkt i biologien, naturlighed, følelser samt antropomorfisme. 

Hovedvægten af synspunkterne tog udgangspunkt i følelser og biologi. Synspunkter med 

udgangspunkt i naturligheden blev dog vægtet en del, specielt omkring det sociale, så som ko-kalv 

relationer, flokadfærd samt at køerne kommer på græs. 
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Interviewpersonernes prioritering af de 5 friheder afslørede en stærk tendens til, at vægte 

indikatorer som forbindes med et velfærdssyn med udgangspunkt i biologien og produktionen. 

 

Alt i alt tegner der sig et billede, hvor udgangspunktet for velfærdsargumenterne ændrer sig i 

forhold til interviewpersonernes placering i scenariet (kontekst). 

Velfærdsmæssige situationer, som interviewpersonen selv har oplevet og har en bevidsthed om, er 

henholdsvis gode eller dårlige, beskrives med udgangspunkt i dyrets følelser. 

Velfærdsmæssige situationer, som interviewpersonen skulle beskrive ud fra sit kendskab til 

kvægbrug, tog udgangspunkt i produktionen/sundheden, dyrets følelser og antropomorfisme. 

Velfærdsmæssige situationer, som interviewpersonen blev præsenteret for via billeder af dagligdags 

situationer i kvægbruget blev beskrevet dels ud fra produktionen/sundheden og dyrets følelser samt 

i nogen grad naturlighed. 

Når interviewpersonen skulle forholde sig lidt abstrakt eller teoretisk til dyrevelfærd ved at 

prioritere ”De 5 friheder”, blev faktorer med udgangspunkt i produktionen/sundheden prioriteret 

højt. 

 

Et overordnet blik på vurdering af velfærdssyn fremgår af tabel 6. Heraf fremgår det, at 

produktionssynet samt følelses-synet er de dominerende. Naturlighed genfindes i nogen grad i 

analysen, men ikke markant. Derimod er antropomorfisme ret markant i visse situationer. 

 

Denne konklusion er interessant, men det er væsentligt at være opmærksomt på, at det velfærdssyn, 

der kommer til udtryk, er afhængig af interviewpersonens placering i scenariet.   

 

 

Tabel 6. De unge kvæglandmænds vægtning af dyrevelfærdssyn i forskellig sammenhænge. 

Emne Produktion Naturlighed Følelser Antropomorfisme 

Situationer som 

har været meget 

nærværende for 

interviewpersonen 

(meget gode og 

meget dårlige) 

*  *****  

Situationer som 

interviewpersonen 

selv beskriver ud 

fra sit kendskab 

til kvægbrug 

(de 5 gode og 5 

dårlige) 

***** * ***** ***** 

Konkrete 

situationer fra 

kvægbruget som 

bliver præsenteret 

for 

interviewpersonen 

vha. billeder 

***** *** ***** * 

Teori forlagt 

interviewpersonen 

via ”De 5 

friheder” 

***** * *  
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Uddannelsens betydning for velfærdssyn 

En af opgaverne med interviewene var at forsøge at afdække, hvilken betydning uddannelsen har 

for de unge kvæglandmænds syn på dyrevelfærd. 

 

Samtlige interviewpersoner var bevidste om, at de havde modtaget undervisning omkring 

dyrevelfærd. De interviewpersoner (7 af de 8), der blev spurgt, mente, at uddannelsen havde givet 

dem læring omkring dyrevelfærd dog med forskellig vægtning af skolens og praktikkens rolle. 

 

En stor del af interviewpersonerne kunne fremføre konkrete områder, hvor de var bevidste om, at de 

pga. uddannelsen havde ændret holdning/opfattelse vedrørende dyrevelfærdsmæssige forhold. 

 

Interviewpersonerne var gennemgående bevidste om og optaget af emnet. Dette viste sig bl.a. ved, 

at de alle gav udtryk for, at det var noget, de havde diskuteret med deres kammerater, og ligeledes 

havde de næsten alle drøftet nogle dyrevelfærdsforhold med deres arbejdsgiver. 

De havde ligeledes drøftet de meget positive situationer med deres arbejdsgiver, mens kun få 

interviewpersoner havde været i dialog med arbejdsgiveren om negative oplevelser. 

 

Jeg konkluderer, at interviewpersonerne havde en selvoplevelse af, at uddannelsen har påvirket og 

ændret deres syn på dyrevelfærd. Dette blev underbygget af flere af dem med konkrete eksempler 

på holdningsændring. 

 

Diskussion af metode 

Rekruttering og udvælgelse af interviewpersoner 

I forskningsspørgsmålene tales der om unge kvæglandmænds syn på dyrevelfærd. Dette kan 

foranledige en forestilling om, at dette masterprojekt bidrager med en generel beskrivelse af 

holdninger vedrørende husdyrvelfærd hos unge kvæglandmænd. Men det er ikke tilfældet. 

Beskrivelsen er udelukket basseret på interview af 8 unge kvæglandmænd fra Grindsted 

Landboskole. Derfor kan man ikke generalisere ud fra de opnåede resultater, men resultaterne kan 

ses som en brik i beskrivelsen af velfærdssyn i denne befolkningsgruppe. 

 

Jeg valgte 8 interviewpersoner. Jeg oplevede faldende udbytte ved afslutningen af 

interviewforløbet. Dog fremkom der i det 8. interview nye synspunkter, som jeg ikke tidligere 

havde mødt, nemlig den tidligere beskrevne politiske holdning til velfærdssituationer om, at der er 

forhold, der ikke skal lovgives om, fordi folk selv bør kunne bestemme. Denne oplevelse gør, at jeg 

vil mene, at antallet af interviewpersoner nok burde have været lidt højre. 

 

For at øger diversiteten af interviewpersonerne kunne jeg have et ønske om, at der havde været en 

kvinde med, som var født og opvokset ved landbruget samt en kvinde, som ønskede at blive 

selvstændig i landbruget. Argumentet mod dette ønske er jo, at de ikke fandtes og dermed ikke var 

en del af virkeligheden. 

 

Interviewguiden 

I interviewguiden afprøvede jeg forskellige metoder til hjælp for interviewet. 

Jeg fornemmede det største personlige engegement, når interviewpersonerne skulle beskrive en god 

og en dårlig situation, som de selv havde oplevet. 
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De stod mere famlende over for situationen, hvor de skulle beskrive situationer, som de anså for at 

være gode og dårlige. Her fornemmede jeg, at det ved enkelte interviewpersoner var lidt 

spekulationer der resulterede i udsagnene. 

 

Læringen af dette kunne måske være, at det kunne være bedre at begynde med interview omkring 

de personlige oplevelser inden drøftelse af de mere generelle situationer. 

 

Interviewpersonerne udviste også stort engagement i forbindelse med interviewene ud fra de nævnte 

billeder af hverdagssituationer. Den del af interviewene var nemme at gennemføre, da 

interviewpersonerne havde fuld indlevelse i situationerne. 

 

Øvelsen med at prioritere ”De 5 friheder” var svær for interviewpersonerne. Jeg havde svært ved at 

få dem til at forklare deres prioriteringer. Det kan måske skyldes, at jeg ikke evnede at forklare 

begreberne på en forståelig måde. En anden forklaring kan være i forhold til de andre ovennævnte 

situationer, at der her pludselig bliver præstenteret nogle begreber, som de ikke selv formulerede. 

 

Spørgsmålene i guiden omkring undervisningsform og indhold, drøftelse af dyrevelfærd i sociale 

sammenhænge samt lovgivningen på området fungerede godt som udgangspunkt til interview. 

 

Analysen 

Jeg oplevede det som en fordel, at jeg selv både foretog interviewene samt transskriberingen af 

disse, idet jeg ved afslutningen af transskriberingen allerede havde et godt og stort kendskab til de 

enkelte interviews. 

Ved at overstrege passager med forskellig tuchfarver i interviewene, der relaterede sig til forskellige 

udgangspunkter for velfærdsvurdering, opnåede jeg et godt overblik over udsagnene i de forskellige 

interviews. Dette overblik blev væsentligt forbedret ved udarbejdelsen af de nævnte matricer. 

Herved blev udsagnene grupperet og systematiseret, hvorved der dannede sig et billede af 

variationen. 

 

Resultater 

Det har været en spændende udfordring for mig personligt at arbejde med en opgave basseret på en 

kvalitativ undersøgelse.  

Havde jeg lavet en tilsvarende undersøgelse ved hjælp at kvantitative undersøgelser havde der være 

mulighed for opgørelser i procenter, beskrivelser af signifikanser og konklusioner om det her mener 

de unge landmænd og det her mener de ikke, fordi det ikke holder statistisk. 

 

Min oplevelse i forbindelse med kvalitativ metode i nærværende opgave er, at metoden afdækker en 

”bredere” sandhed, idet jeg ikke skal være på ”signifikans-jagt” blandt de indsamlede data, men 

mere skal fremlægge de forskellige udsagn og dermed beskrive den afdækkede variation af 

holdninger og meninger. 
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Perspektivering 

Det er konstateret, at udgangspunktet for de unge kvæglandmænds holdning til dyrevelfærd er 

afhængig af konteksten, jf. opgørelsen i tabel 6. 

 

Det er nemt at forestille sig, at disse unge kvæglandmænd på et senere tidspunkt vil befinde sig i en 

ny kontekst, for eksempel hvis de en dag er den ansvarlige for produktionsøkonomien for et 

kvægbrug. Her kan det måske forventes, at udgangspunktet for deres dyrevelfærdssyn vil ligne de 

etablerede landmænds. En anden mulighed er, at det markante udgangspunkt i dyrets følelser som 

de unge kvæglandmænd giver udtryk for i de fleste situationer, er basseret på den viden omkring 

dyrevelfærd, de har tilegnet sig under uddannelsen, så de ikke kommer til at ”ligne” de nuværende 

producenter. Hvis dette er tilfældet, vil der sandsynligvis over tid ske en ændring i etablerede 

landmænds holdninger til dyrevelfærd. 

 

Hvis antagelsen om, at uddannelsen er med til at forme kvæglandmænds holdning til dyrevelfærd er 

rigtig, kan den ovennævnte holdningsændring sandsynligvis yderligere styrkes via krav til indhold 

og form af uddannelsen. Dette vil dog kræve undersøgelser, så der opnås klarhed over, hvilke 

pædagogiske tiltag, der skal gøres for at give en læring om dyrevelfærd til de unge kvæglandmænd 

som vil have vedvarende konsekvens for deres holdninger omkring dyrevelfærd. 

 

Kielland et al. (2010) har beskrevet en sammenhæng mellem velfærdsmæssige tiltag i 

kvægbesætninger og landmandens holdninger og empati overfor dyrene. Deres undersøgelse tog 

udgangspunkt i at undersøge, om holdninger og empati havde sammenhæng med 

velfærdsindikatorer som mælkeydelse, mastitisfrekvens og reproduktionsindeks. Deres 

undersøgelser, som ikke påviste en sådan sammenhæng, var inspireret af andre undersøgelser, som 

indikerede sådanne sammenhænge. 

Breuner et al. (2000) beskriver, at køers frygt for mennesker har betydning for mælkeydelsen og 

konkluderer, at det kan dokumenteres, at der er relationer mellem en række menneskelige 

egenskaber og en række dyreegenskaber. Artiklen afsluttes med en konstatering af at der helt klart 

er behov for yderligere undersøgelser af disse relationer for at afdække de mulige konsekvenser for 

dyrenes produktivitet og velfærd. 

Ligeledes beskriver Waiblinger et al. (2002), at deres undersøgelser tyder på, at landmandens 

holdning og adfærd har betydning for koens adfærds og produktion. 

Tilsvarende beskrives det af Kauppinen et al. (2012) omkring svinehold, at landmandens holdning 

og adfærd har betydning for svinenes adfærd og produktivitet. 

 

Hvis den merforskning som Breuner et al. (200) efterlyser, kan dokumentere en positiv 

sammenhæng mellem landmandens holdning til dyrevelfærd og det økonomiske 

produktionsresultat, kan der måske i fremtiden opstå helt andre betingelser for at sikre 

velfærdsforholdene for produktionsdyrene. En sådan sammenhæng kan være interessant for 

kreditgiverne til landbruget. Hvis de vil sikre maksimal sikkerhed for tilbagebetaling af de givne lån 

til erhvervet, vil forekomst af ovennævnte sammenhæng måske i fremtiden medføre en 

holdningstest af de unge landmænd omkring deres syn på dyrevelfærd (velfærdsprofil), inden de 

evt. kan låne til etablering af animalsk produktion.  
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