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Dyrevelferd gjennom tidene
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Jeremy Bentham, 1789: spørsmålet er ikke; kan de tenke? Eller, kan de snakke? 
Men, kan de lide? Førte til verdens første dyrevelferdslov i England 1822.  

I 1964 kom boken «Animal Machines» ut, satt fokus på vilkår til produksjonsdyr i 
UK. Skapte stort engasjement

Rapport fra Brambell kommisjonen 1965: de fem friheter: frihet fra 1) sult og tørst, 
2 )unormal kulde, varme og ubehag, 3) smerte og sykdom, 4) frykt og stress og 5) 
frihet til å uttrykke naturlig atferd  

Fraser et al, 1997: Dyr skal fungere bra, leve et naturlig liv og føle seg vel –
«Quality of Life» - definert ut fra dyras egen opplevelse av sitt liv



Dyrevelferd gjennom tidene - Norge
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I Norge: straffeloven av 1842 forbød dyreplageri. 

Dyrevernloven av 1935 forbød vanskjøtsel av dyr og hadde som formål å hindre
lidelse. 

Dyrevernloven av 1974 beskytter dyr mot unødig lidelse og man skulle ta hensyn
til dyrs naturlige atferd. “Ikkje lida i utrengsmål” 

Dyrevelferdsloven av 2009 sier at dyr har egenverdi og lovens formål er å fremme
god dyrevelferd og respekt for dyr. 

Hver av oss definerer dyrevelferd ut i fra våre egen bakgrunn, kultur og etiske 
verdier.  

Hvorfor skal vi bry oss om dyrevelferd?



Dyrevelferd 
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«Hvordan enkeltindividet mester sin 
tilværelse»



Hva menes med velferd? Velferdsskalaen

Akseptabel dyrevelferdUakseptabel dyrevelferd

Minimumskrav 

oppfylt
Ikke i tråd med 

regelverket

God dyrevelferd

Positive emosjoner, 

motivert atferd, gode 

stunder 

Randi O Moe

Bilde: google



Naturlig liv: I hvor stor grad klarer miljøet å legge til rette for «naturlig liv»?

Atferdsbehov: Atferder dyra er sterkt motivert for å utføre (medfødt) – knyttet til overlevelse

Eksempler på atferdsbehov: Strøbading, vagling, redebygging, fôrsøk, bevegelse, vannbad

Viktig å utføre atferden, selv om behovet atferden skal dekke er møtt (næringsbehov vs tid 
brukt til matsøk)

Atferdsbehov – en viktig del av naturlig liv

Bilde: Guro Vasdal Bilde: Guro Vasdal



Atferdsbehov hos fjørfe

Kyllingen og verpehøna er opprinnelig jungeldyr, og 
har  fortsatt sine medfødte atferdsbehov:

Strøbading – rense fjøra

Lete etter mat (ikke bare spise den) – altetere! 

Utforsking – nysgjerrige, altetere

Sosial atferd og lek - gruppedyr

Kroppspleie og stell av fjørdrakt

Bevege kroppen; hoppe, flakse, springe, osv

Hvile uforstyrret – søvn, immunforsvar

Trygt hvilested (vagle, høyden, skjul) – trygghet, 
hvile Bilde: Guro Vasdal

Bilde: google images

Bilde: Guro Vasdal

Bilde: Guro Vasdal



Dersom dyret blir hindret i å utføre slike atferder, kan det resultere i: 

Frustrasjon, inaktivitet, apati, kroniske stresstilstander, atferdsforstyrrelser, 
reduserte immunforsvar, redusert produksjon 

Eks: Purker som ikke har tilgang på redebyggingsmateriale før grising blir 
frustrerte, viser stereotypisk atferd og blir dårligere mødre

Atferdsbehov og dyrevelferd

Bilder: google images

Rede.WMV
Rede.WMV


Økt kunnskap om god velferd for høner = 
Tradisjonelle bur forbudt fra 1.1.2012

Bilde: Animalia



Emosjon: en kortvarig respons til et viktig stimuli, kan utløse en målbar 
fysiologisk og/eller atferdsmessig respons. Eks: frykt, sinne, overraskelse, 
tristhet, glede, lykke. 

Emosjoner kan føre til en kognitiv subjektiv respons: følelser. Kan ikke måles 
direkte.

Emosjoner motiverer oss, viktig for overlevelse

Høyst konkret for dyret: smerte, frykt, raseri, forventning, stolthet og glede.  

Dyrs emosjoner og følelser

Bilder: google images



Velferdsindikatorer – måle dyrevelferd

Genetikk, 
helse, 

personlighet
erfaring

Fysisk og sosialt 
miljø –

ressursbaserte

Røkterfaktoren, 
management –
ressursbaserte

Dyrebaserte 
indikatorer



Ressursbaserte indikatorer
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Alt du måler i miljøet: 

Management: lysregime, lux, fôrtype, fôringsrutiner, andel avlivet av 
total dødelighet, rutiner for avliving, røkters atferd, tildeling av 
berikelser, heve fôr- og drikkerekker, smitterutiner og renhold, 
ventilasjon, fyring mm

I huset: Temperatur, luftkvalitet, innredning/utforming, strøtype, 
strøkvalitet, mm  

Enkle å standardisere, lettvinte å måle, gir en oversikt, regelverk 
(areal, innredning osv)



Dyrebaserte indikatorer
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Alt du måler ved å se på dyret. Dyrebaserte indikatorer er sensitive 
for variasjon i genetikk, helse, management. 

Flokkdata: dødelighet, tilvekst, vannforbruk, slakteriregistreringer 
mm

På dyret: Tråputer, hasesår, halthet, renhet, sykdom, skader, pesing, 
atferdsobservasjoner; frykt, inaktivitet, aggresjon, lek, motivert 
atferd; strøbading, utforsking, variert atferd mm. 

Foto: Anette Møller, 
Den Stolte HaneBilde: Guro VasdalBilde: Animalia

Bilde: Animalia



Dyrevelferd hos verpehøns - refleksjoner
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Hva er god dyrevelferd for en høne?

Verdimessige betraktninger, vektlegger ulike ting

Fordeler og ulemper med ulike systemer?

Bilder: Margrethe Brantsæter



Dyrevelferd hos slaktekylling - refleksjoner
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Hva anser dere som de største velferdsutfordringene for slaktekylling? 

Hva kan vi gjøre for å gi dyra en god velferd? 

Bilde: Gårdsand Bilde: Guro Vasdal



Miljøberikelse – hva er det? 
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Elementer i miljøet som beriker dyras fysiske og/eller sosiale miljø, 
og øker forekomst av naturlig atferd

Sysselsetting, aktivitetsobjekt, aktive gårder, lekeplass. 

Foto: Anette Møller, 
Den Stolte Hane



Bedre beinhelse



Mer variert fysisk aktivitet



Mer strøbading

Foto: Anette Møller, 
Den Stolte Hane



Norsk studie – delte huset

Foto: Anette Møller, 
Den Stolte Hane



Miljøberikelse – norsk studie (2017)

Kyllinger med berikelser (platform, torv og lucerne) viste mer gåing, 
løping, ‘sisten’, lekeslossing, vingeflaksing, strøbading, hakke i strøet 
og skrape i strøet. 

Positiv tendens på beinhelse, ingen forskjell i produksjonsresultater

Photo: Guro Vasdal

Photo: Guro Vasdal



Rykende fersk feltstudie (2018)

15 gårder ble besøkt 2 ganger (30 flokker, Ross 308, 28 dager)

Helse-transect: halte, immobile, syke, dødelig syke, døde, sår: 
hode, rygg, hale, små, møkkete, fjørløse 

Atferds-transect: skrape i bakken, hakke i bakken, lekeslåss, 
vingeflaksing, sisten og strøbading 

Miljøberikelser: kasser, flisballer og torvbad

Studien gjort i samarbeid med NMBU ÅS, 4 vit. artikler

Noen resultater: 

Bilder: Guro Vasdal



Mer lek (Newberry et al., in prep)

Mer lek (lekeslåss, sisten) 
etter du har gått igjennom

Mer lek ved høyere 
dyretetthet

Mer lek i flokker med 
høyere levendevekt 

Mer lek i flokker med lavere 
dødelighet

Lek = positiv 
velferdsindikator hos kylling



Mer positive atferdsuttrykk (Vas et al., in prep)

Spesifikke berikelser 
øker enkelte atferder

Flere berikelser (økt 
kompleksitet):

Mer lekeslossing

Mer løping

Mer strøbading

Både type og antall
berikelser øker positiv
aktivitet



Flokker med flere berikelser (økt kompleksitet): 

Færre sår (P<0.003), bedre velferdsindeks (P<0.002), lavere 
dødelighet (P<0.001) og mindre kassasjon (P<0.001). Halthet (P<0.07) 

Redusert dyretetthet: 

Færre beinproblemer (P<0.001), bedre velferdsindeks (P<0.01), 
kassert pga sår (P<0.001), bedre produksjonsindeks (P<0.05). 

Lysprogram(2x4t/1x6t): 

Lavere dødelighet 2x4t (P<0.05) (2.3% vs 3.9 % dødelighet)

Helse-transect, resultater



Helse-transect: Sår og berikelser



Helse-transect: Færre velferdsproblemer



Helse-transect: Halthet og plass



Dyrevelferd og miljøberikelse 
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Miljøberikelse til høner, kalkuner og 
foreldredyr - hvorfor?

Bilde: Guro Vasdal

Bilde: google images

• Mer positiv aktivitet (lek, utforsking, nysgjerrighet)

• Mer varierte atferder (større atferdsrepertoar)

• Mindre fjørhakking

• Mulighet for mer lys

• Økt skjelett- og muskelstyrke

• Reduserer stress og frykt

• Bedret produksjon, redusert fall i verpe%

• Øker dyras mestringsevne – positive emosjoner

• Reduserer frustrasjon og aggresjon

• Mer jevn fordeling av dyra i huset

• Mer interessant å gå i huset med mer variert atferd

• Omdømme



Miljøberikelse til høner, kalkuner og 
foreldredyr - hvorfor?

Bilde: Guro Vasdal

Bilde: google images

• Mer positiv aktivitet (lek, utforsking, nysgjerrighet)

• Mer varierte atferder (større atferdsrepertoar)

• Mindre fjørhakking

• Mulighet for mer lys

• Økt skjelett- og muskelstyrke

• Reduserer stress og frykt

• Bedret produksjon, redusert fall i verpe%

• Øker dyras mestringsevne – positive emosjoner

• Reduserer frustrasjon og aggresjon

• Mer jevn fordeling av dyra i huset

• Mer interessant å gå i huset med mer variert atferd

• Omdømme

Bilde: Animalia

Foto: Thorbjørn Refsum



Miljøberikelse til høner, kalkuner og 
foreldredyr - hvorfor?

Bilde: Guro Vasdal

Bilde: google images

Foto: Thorbjørn RefsumFoto: Mona Giersberg, tiho-Hannover
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Foto: Mona Giersberg, tiho-Hannover



Dyrevelferdsutfordringer i Norge

Regelverksetterlevelse

Er regelverket godt nok? Definisjonsmakt på dyrevelferd

Lønnsomhet, dyrevelferd koster, prisjag

Effektivitet, intensiv produksjon, klimagasser

Foto: Guro Vasdal Foto: googleFoto: Grete Jørgensen



Dokumentasjon av dyrevelferd
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Et strengt regelverk mister verdi uten dokumentasjon på etterlevelse 

Omverdenen ønsker bevis på god dyrevelferd:

Bilde: Margrethe Brantsæter Bilde: Guro Vasdal



Dyrevelferdsprogram - DVP
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Viktig verktøy for å jobbe systematisk med dokumentasjon, 
forbedring av dyrevelferd og økt kompetanse i verdikjeden. 

Finnes for slaktekylling, kalkun og slaktegris (verpehøner, smågris)

Produksjonskontroller, avviksbehandling, veterinærbesøk, KSL

Bilde: Margrethe Brantsæter Bilde: Guro VasdalBilde: Guro Vasdal Bilde: Animalia



Dokumentere dyrevelferd hos fjørfe

God dokumentasjon på regelverksetterlevelse i alle innsett: HO-
besøk, Daglister, dokumentasjon av luftkvalitet, rådgiverbesøk, 
transportdokumenter, mottakskontroll, Fjørfekjøttkontrollen, 
Mattilsynets tilsyn på gård og slakteri, KSL-revisjoner

Avvikshåndtering!

Dyrevelferdsprogram: tråputeregistrering på alle flokker, reduksjon 
av tetthet, tydelig bedring fra 2013, lav forekomst av TPS

Kompetansekrav: Kurs i dyrevelferd for kyllingprodusenter

Alle bruker nå miljøberikelser, positiv effekt av disse er godt 
dokumentert

Kommunisere dette til forbrukeren!



Forbrukeren, omdømme
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51%

35%

32%

25%

24%

23%

23%

20%

Velferden til dyra som inngår i matproduksjon

Bruk av medisiner/Antibiotika

Moderne matproduksjon har for mye matsvinn

At det er for få aktører som har mye makt

At produksjon har for mye utslipp av av klimaskadelige…

Matprodusentene har blitt for "store"

At matproduksjon ikke har god nok utnyttelse av ressurser

Lite åpenhet

Mattrygghet

HVILKET OMRÅDE MED EGG- OG KJØTTPRODUKSJON OPPLEVER DU SOM MEST PROBLEMATISK MED 
TANKE PÅ ETIKK?(N=2026)

Hva oppleves som mest problematisk
med egg- og kjøttproduksjon?



«Hvilken norsk produksjon er du 
mest skeptisk til?»
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Dyrevelferd – Mattilsynets årsrapport
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Hva er velferd fra et forbruker perspektiv?
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Dyrevelferd engasjerer emosjonelt. Ønsker å vite at dyr har det bra.
Kjøtt er et av mange tema forbruker må ta stilling til.



Bygge godt omdømme



Bygge godt omdømme



Bygge godt omdømme



Oppsummering
Dyrevelferd kan måles på en faglig og objektiv måte

Dyrene er prisgitt deg og dine rutiner

Tillit og omdømme: dokumentasjon på regelverk og god 
dyrevelferd

Norsk fjørfeproduksjon er i verdensklasse, fortsett den gode 
jobben 

Bilde: googleBilde: Animalia



Bilde: Nationen

Foto: Grete Ringdal, Animalia

Takk for maten!


