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udlandet, hos danske og udenlandske dyreværnsorganisationer 
og hos svineerhvervet. Så vidt muligt har vi dobbelttjekket 
alt hos af hinanden uafhængige kilder. Nogle kapitler er 
også blevet kommenteret af eksterne personer. Den endelige 
beslutning om, hvad der skulle stå eller ikke stå i kapitlerne er 
alene taget af de ansvarlige forfattere.

Det er vores plan hurtigst muligt at få centrale dele af de 
videnskabelige fund, som bliver præsenteret her, indsendt til 
relevante internationale tidsskrifter med fagfællebedømmelse. 
Indtil vores fund har fået det kvalitetsstempel, som en 
international publicering er, må de siges at have karakter af 
foreløbige resultater, som vi lægger frem til drøftelse med 
danske interessenter.

Frederiksberg, marts 2020

Tove Christensen og Peter Sandøe

Gennem de seneste to år har forskerne bag denne udgivelse 
haft lejlighed til at dykke ned i mulighederne for at styrke 
dyrevelfærd gennem markedsdrevne initiativer. Et særligt 
fokuspunkt har været mulighederne for at fremme grises 
velfærd på tværs af en række europæiske lande.

Dette har været muligt takket være bevillinger til to 
forskningsprojekter: Værdiskabelse i dansk svineproduktion 
gennem øget fokus på dyrevelfærd – muligheder for at udvikle 
lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på 
dyrevelfærd, finansieret af Svineafgiftsfonden; og Benchmarking 
af dansk dyreværnslovgivning og markeds-drevet dyrevelfærd i 
forhold til udvalgte europæiske lande, finansieret af Videncenter 
for Dyrevelfærd under Miljø- og Fødevareministeriet. Vi vil 
gerne på vegne af alle de involverede forskere sige tak til de to 
bevillingsgivere for de muligheder, de hermed har givet os.

Vi vil også gerne sige tak til følgegruppen til det første 
projekt, som løbende har kommenteret vores planer og 
har skaffet os adgang til værdifuld viden: Christian Fink 
Hansen, SEGES Svineproduktion; Anders René Jensen, 
REMA 1000; Peter Mollerup, DyreværnsOrganisationernes 
SamarbejdsOrganisation (DOSO); Karl Christian Møller, 
Danish Crown; og Mette Kirkeskov Sie, Fødevarestyrelsen. 
Også tak til Ida Tingman Møller, som har været kontakt-
person for projektet under Videncenter for Dyrevelfærd. 
Endelig skylder vi stor tak til Geir Tveit for at læse korrektur 
på hele manuskriptet til denne bog.

Forskerne har for at kunne skaffe informationer om og forstå 
de komplekse sammenhænge i relation til svineproduktion 
og markedet for svinekød søgt råd mange steder: Hos 
fagfæller på danske og udenlandske universiteter og andre 
forskningsinstitutioner, hos myndigheder herhjemme og i 

Forord
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Kombinationen af en øget interesse for produktionsdyrs 
velfærd og landmandens dilemma vedrørende afvejning 
mellem dyrevelfærd og produktivitet førte i 1960’erne til 
øget fokus på lovgivning, der sikrede landbrugsdyr nogle 
mindstekrav i forhold til deres velfærd – først på nationalt 
niveau og herefter i stigende grad på EU-niveau siden starten 
af 1990’erne (Sandøe & Christensen 2018). Der er dog 
også grænser for, hvor langt de enkelte lande kan og vil gå 
via lovgivningen, idet den globale konkurrencesituation 
medfører, at de nationale svinesektorer bliver mindre 
konkurrencedygtige, hvis de skal producere med højere 
krav til produktionssystemerne end andre lande. Herudover 
risikerer man også, at effekten af nationale lovgivninger 
udvandes, hvis de ikke er i tråd med forbrugernes ønsker, 
fordi det nationalt producerede kød i stigende grad i så fald 
vil blive erstattet med billigere importeret svinekød eller 
eksportmarkeder bliver svære at opretholde. 

Markedsdrevet dyrevelfærd nævnes ofte som et alternativ, 
eller rettere sagt et supplement, til lovgivningsdrevet 
dyrevelfærd (Christensen et al., 2019). En af udfordringerne 
for markedsdrevet dyrevelfærd er, at det kræver, at forbrugerne 
har kendskab til produktionspraksisser. Hvis forbrugerne 
ikke har kendskab til produktionspraksis, så kan de ikke 

1.1 Baggrund

Produktionsdyrenes velfærd giver anledning til bekymring 
i mange lande. Ifølge Eurobarometer (2016) mener 80 
procent af svenskerne, at det er vigtigt at beskytte velfærden 
hos landbrugsdyr, mens de tilsvarende andele i Danmark og 
Tyskland ligger på godt 60 procent. 

Udgangspunktet for bekymringen stammer tilbage fra 
midt i 60’erne og 70’erne med fremkomsten af den 
moderne, intensive husdyrproduktion med meget restriktive 
produktionssystemer såsom fikserede søer, tremmekalve 
og burhøns, hvor dyrene har meget få muligheder for at 
udfolde normal adfærd. Således så (og ser) mange en negativ 
sammenhæng mellem moderne effektiv husdyrproduktion og 
negativ dyrevelfærd.

McInerney (2004) har beskrevet sammenhængen mellem øget 
produktivitet og dyrevelfærd i husdyrproduktionen således, at 
udviklingen i første omgang gav en win-win-situation, hvor 
produktionen blev mere effektiv, samtidig med at dyrene 
blev mindre syge og kom i bedre ernæringsstand. Senere i 
udviklingen har der dog i stigende grad været tale om en 
negativ sammenhæng. Et eksempel herpå kunne være avl for 
større kuldstørrelse hos søerne siden starten af 1990’erne, 
hvor dødeligheden (hos pattegrisene) voksede, men som 
samtidig gav en stigning i produktiviteten (fra midt i 00’erne 
har man dog ændret avlsmålet og har forsøgt at øge antallet af 
pattegrise og samtidigt mindske pattegrisedødeligheden). En 
sådan negativ sammenhæng betyder, at landmanden står over 
for at skulle afveje øget dyrevelfærd mod øget produktivitet, 
som igen udmønter sig i billigt svinekød. 

a  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
b  Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

Kapitel 1 
Introduktion

Tove Christensen a og Peter Sandøe a b
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Selv om oprindelsesland betyder noget for mange forbrugere, 
er det et åbent spørgsmål, om oprindelseslandet er mere 
eller mindre vigtigt, når det kommer til fødevarer af høj 
kvalitet, som bliver solgt til en højere pris end standardvaren. 
Noget tyder på, at vigtigheden af at produktet kommer fra 
hjemlandet mindskes, når en fødevare har andre kvalitets-
parametre (Thøgersen et al., 2017). Da øget dyrevelfærd 
typisk vil blive opfattet som et løft i kødets kvalitet, kunne 
dette betyde, at der er mulighed for at afsætte velfærds-
svinekød på udenlandske markeder. Imidlertid er der også 
betydelige forskelle mellem lande med hensyn til præference 
for nationale fødevarer (Thøgersen et al., 2017). Så det 
er i den forbindelse vigtigt at skelne mellem potentielle 
eksportlande. 

En anden barriere for afsætning af velfærdssvinekød kan være 
den væsentligt højere pris for specialprodukter med særlig høj 
dyrevelfærd som eksempelvis økologisk svinekød. I de seneste 
år er der derfor i Danmark og på flere andre vestlige markeder 
kommet øget fokus på at udvikle dyrevelfærdsprodukter 
til en overkommelig pris inden for rammerne af indendørs 
svineproduktion (Christensen et al., 2014). I Danmark er 
der således for nyligt indført to nye dyrevelfærdsmærker, 
som i modsætning til tidligere danske dyrevelfærdsmærker 
også indeholder produkter baseret på ren indendørs 
svineproduktion. Det ene er Coops Dyrevelfærdshjertet, og 
det andet er Fødevarestyrelsens mærke Bedre Dyrevelfærd. 

I flere andre vesteuropæiske lande, blandt andre Tyskland, 
har der ligeledes inden for de seneste år været en række 
tiltag til nye dyrevelfærdsmærker, som anpriser forbedrede 
forhold for dyrene i indendørs produktion (Christensen et al., 
2014). Det er dog et åbent spørgsmål, hvordan forbrugerne 
vil modtage disse mærker, hvilke muligheder de skaber for 
svineproducenterne, og om der er mulighed for synergieffekter 
i forhold til afsætning af velfærdssvinekød på henholdsvis 
hjemmemarkedet og nærmarkederne. Værdiskabelsen 
afhænger af, hvad de forskellige typer af velfærdsforbedringer 
koster landmændene, hvor meget af grisen der kan sælges som 
velfærdssvinekød, hvad forbrugerne vil betale for, og hvad 
detailkæderne prioriterer. 

gennemskue, om de får den dyrevelfærd, som matcher de 
krav, de har til dyrevelfærden. Dette åbner for, at der skal 
være tillidsvækkende mærker for dyrevelfærd, som gør, at 
forbrugerne kan træffe et valg og være tryg ved, at mærket 
medfører den dyrevelfærd, som de ønsker. 

En anden udfordring ved at lade forbrugere eller detailkæders 
efterspørgsel være drivkraften i at fremme dyrevelfærd 
er, at adskillige analyser fra både Danmark og udlandet 
finder, at dyrevelfærd er mindre vigtigt for forbrugerne end 
andre fødevareegenskaber, såsom smag, fødevaresikkerhed 
med videre (Grunert et al., 2018; Thorslund et al., 2017). 
Tilsvarende viser en undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer 
(2017), at mange danskere vægter dyrevelfærd højt, men at 
andre konkurrerende hensyn såsom forventet smag og pris 
vejer tungt i købsøjeblikket. Endvidere nævnes i pågældende 
undersøgelse, at lav prioritering af dyrevelfærd i købsøjeblikket 
kan bunde i manglende synlighed. 

En del studier finder, at mange forbrugere foretrækker 
indenlandsk produceret kød (Newman et al., 2014). 
Eksempelvis har nogle spørgeskemastudier vist, at kødets 
oprindelsesland typisk vejer tungere end hensynet til dyrenes 
velfærd (Grunert et al, 2018; Pouta et al., 2010). Der er 
dog indtil videre kun lavet få studier om sammenhængen 
mellem oprindelsesland og viljen til at købe velfærdskød, og 
der er, så vidt vi har kunnet se, ikke publiceret studier, der 
sammenligner købsvillighed for hjemmeproduceret versus 
udenlandsk produceret velfærdskød. 

Mens megen forskning har behandlet den overordnede 
holdning til dyrevelfærd i forbindelse med nationalt 
produceret svinekød, er der ikke mange, der har studeret 
forbrugernes præferencer for udenlandsk produceret 
velfærdskød. Dette er i høj grad relevant for afsætning af 
dansk svinekød, da cirka 90 procent af alt svinekød, der er 
produceret i Danmark, eksporteres til andre EU-lande eller 
til tredjelande (FAO, 2019). For at undersøge potentialet for 
markedsdrevne velfærdsforbedringer for danske svin er det 
derfor nødvendigt ikke kun at se på danskernes ønsker, men 
også ønskerne hos forbrugere fra andre lande. 



velfærdskød fra indendørs produktionssystemer er under 
opbygning. Der eksisterer derfor ikke markedsdata, der kan 
anvendes til at undersøge hverken danske eller udenlandske 
forbrugeres præferencer for dansk kød med hensyn til, hvilke 
merpriser de oftest betaler, hvilke forbrugere der typisk køber 
kødet med videre. Derfor er forbrugeranalyserne baseret på 
spørgeskemaundersøgelser. En yderligere grund til at anvende 
spørgeskemaer i stedet for scannerdata eller andre købsdata er, 
at vi gerne vil koble handling med holdning. 

I et spørgeskema er det ikke den observerede handling, vi får 
oplysninger om, men i stedet den selv-rapporterede handling, 
hvilket kan være underlagt en skævridning – en hypotetisk 
bias. Vi forsøger at reducere den hypotetiske bias, der er 
forbundet med angivelser af interessen og betalingsviljen for 
dansk velfærdsvinekød, ved at spørge varieret ind til samme 
emne. At biasen aldrig kan fjernes helt, er vi bevidste om i 
vores analyser og fortolkninger.

Respondenternes holdninger til henholdsvis national 
produktion og høj dyrevelfærd har en central plads i begge 
forbrugeranalyser. Herudover forsøger vi i kapitel 3 at 
forklare forbrugernes interesse og betalingsvilje for dansk 
velfærdssvinekød ud fra oplysninger om forbrug af svine- 
kød, samt hvad de lægger vægt på, når de køber svinekød.  
I kapitel 4 forsøger vi i stedet at koble forbrugernes dyre- 
etiske holdninger til deres interesse for udenlandsk velfærds-
svinekød.

I denne bog præsenterer vi resultater fra to videnskabelige 
projekter, som har forsøgt at finde svar på disse spørgsmål. 
Begge projekter har taget udgangspunkt i eksisterende 
dyrevelfærdsmærkningsordninger på svinekød. Vi har 
gennem hele bogen afgrænset os til at lægge mest vægt på 
velfærdssvinekød fra indendørs produktionssystemer. 

1.2 Bogens opbygning

Kapitlerne 2-7 er knyttet til projektet Værdiskabelse i dansk 
svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd – muligheder 
for at udvikle lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig 
fokus på dyrevelfærd. Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden. 
Formålet med dette projekt har været at undersøge mulig-
hederne for værdiskabelse gennem udvikling af indendørs 
produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd. Med 
udgangspunkt i eksisterende dyre-velfærdsmærkningsordninger 
på svinekød fokuserer vi på, at produktionen skal være lønsom 
for landmænd og slagterier, og at den skal imødekomme 
efterspørgslen hos forbrugere og detailkæder i Danmark og på 
nærmarkederne Sverige og Tyskland.

I kapitel 2 beskriver vi de nuværende mærkningsordninger 
for svinekødsprodukter, hvor øget dyrevelfærd er et centralt 
element, i henholdsvis Danmark, Sverige og Tyskland.

I kapitel 3 og 4 præsenteres resultater af undersøgelser 
vedrørende forbrugernes interesse og betalingsvilje for dansk 
velfærdssvinekød. Den nuværende produktion af dansk 

Coop’s Dyrevelfærdshjertet blev introduceret i 2016, mens det statslige dyrevelfærdsmærke Bedre Dyrevelfærd kom ud i butikkerne i 2017.
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I kapitel 5 analyserer vi detailkæder og andre interessenters syn 
på markedet for dyrevelfærd og deres forventninger til, hvordan 
markedet udvikler sig. Der er fokus på situationen i Danmark, 
men resultater fra Sverige og Tyskland inddrages også. 

I kapitel 6 har vi undersøgt, hvilke omkostninger og barrierer 
der er hos svineproducenter i Danmark for at skifte til et 
indendørs baseret produktionssystem med højere dyrevelfærd 
end den mest udbredte standard.

I kapitel 7 samler vi trådene fra forbruger-, detail- og 
producentanalyserne. Herudover inddrager vi nye beregninger 
på mulige ekstraomkostninger i slagteri- og detailled samt nye 
forbrugeranalyser. Alt sammen med henblik på at komme 
med et bud på, hvad det betyder for mulighederne for at øge 
markedsandelene for dansk velfærdssvinekød.

I kapitel 8 præsenteres resultaterne fra projektet Bench-
marking af dansk dyreværnslovgivning og markedsdrevet 
dyrevelfærd i forhold til seks udvalgte europæiske lande. Projektet 
er finansieret af Videncenter for Dyrevelfærd. Formålet 
har været at udvikle en metode til at sammenligne krav 
til dyrevelfærd for grise på tværs af lande. Grundtanken 
i projektet er, at forskellige velfærdsinitiativer i form af 
lovgivning eller markedsdrevet dyrevelfærd kan deles op og 
sammenlignes i forhold til en række ”velfærdsdimensioner”, 
hvis relative bidrag til dyrevelfærden værdisættes af en række 
dyrevelfærdseksperter.

I rapporten har vi kombineret økonomiske og sociologiske 
analysetilgange med teorier omkring markedspraksis. 
Herigennem har vi dannet et billede af muligheder og 
barrierer for, at dansk svineproduktion skaber værditilvækst 
gennem svinekødsprodukter baseret på indendørs produktion, 
hvor der er taget særligt hensyn til dyrevelfærd.
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De seneste par år er der kommet en række nye velfærds-
mærker for svinekød på markedet i Danmark og Tyskland. 
Markedet i Sverige er lidt anderledes med en lovgivning, 
der ligger markant over den danske og tyske. Vi har 
estimeret, at frilands- og økologisk svinekød tilsammen 
fylder cirka 5 procent af forbruget i Danmark og mindre 
i Sverige og Tyskland. I Danmark fylder velfærdsmærker i 
den indendørs griseproduktion i størrelsesorden  
6 procent. I Tyskland udgør svinekød under ordningen 
Initiative Tierwohl, med dyrevelfærdskrav der ligger 
over lovgivningen i Tyskland men under de danske 
mærker med forbedrede indendørs forhold, cirka 20 
procent af forbruget af svinekød. I Sverige er der meget 
lille markedsandel for mærker baseret på indendørs 
produktion med dyrevelfærd udover svensk lovgivning. 
De tre lande adskiller sig endvidere ved deres handel 
med omverdenen, idet cirka 90 procent af den danske 
produktion eksporteres, mens knapt halvdelen af den tyske 
og kun 10 procent af den svenske produktion eksporteres. 
Til gengæld har Sverige den største relative import 
estimeret til i størrelsesorden en tredjedel af deres forbrug 
af svinekød.

2.1 Introduktion

For at kunne fremme dyrevelfærd gennem sine købsvalg er 
det en nødvendig præmis, at der er velfærdsprodukter til 
stede på markedet. I dette kapitel beskriver vi de nuværende 
mærkningsordninger for svinekødsprodukter, hvor øget 
dyrevelfærd er et centralt element, i henholdsvis Danmark, 

Kapitel 2 
Mærker for velfærdssvinekød  
i Danmark, Sverige og Tyskland*

Tove Christensen a, Henning Otte Hansen a, Sigrid Denver a, Jonas Nordström a, 

Jakob Vesterlund Olsen a og Peter Sandøe a b

* Dataindsamlingen i kapitel 2 og 8 er foregået parallelt. Tak til en 

lang række informanter fra Danmark, Sverige og Tyskland, som har 

hjulpet os med viden om dyrevelfærdslovgivning, dyrevelfærdsmærker, 

markedsandele, import og eksport af svinekød. Vi har søgt informationer 

hos akademiske eksperter, ansatte hos relevante styrelser og myndigheder, 

repræsentanter for dyrebeskyttelsesorganisationer og kommercielle 

virksomheder med relation til svineproduktion og salg af svinekød. Vi har 

efter bedste evne forsøgt at dobbelttjekke alle oplysninger og alle faglige 

skøn står vi i sidste ende selv til ansvar for.

a  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
b  Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

Sverige og Tyskland. Vi forsøger at besvare følgende 
spørgsmål:

Hvad er de nationale forskelle med hensyn til karakteren og 
udbredelsen af den markedsdrevne dyrevelfærd på svinekød?

I data- og metodeafsnittet beskriver vi kort de valg, der er 
truffet i forhold til, hvilke velfærdskriterier vi har valgt at 
inddrage samt afgrænsninger af analysen. Herefter præsenteres 
først EU- lovgivningen efterfulgt af de enkelte landes 
lovgivninger og væsentligste mærkningsordninger samt et bud 
på de enkelte mærkers udbredelse. Landene sammenlignes i 
diskussionsafsnittet, hvorefter vi opsummerer resultaterne i en 
kort konklusion. 
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2.2 Data og metode

Vi fokuserer på at beskrive de væsentligste krav i 
EU-lovgivningen samt i de nationale lovgivninger og i 
de eksisterende mærkningsordninger. Velfærdsmærkernes 
udbredelse estimeres både i form af den andel af 
produktionen, som produceres i henhold til mærkerne, og i 
form af markedsandele på hjemmemarkederne. Lovgivning 
og mærker er beskrevet på basis af beskrivelser i rapporter, på 
hjemmesider og i forskningsartikler samt gennem netværk af 
eksperter i de forskellige lande. 

Estimering af markedsandele kræver data om både produktion, 
forbrug, import og eksport. Der har her været en afvejning 
mellem at anvende de nyeste tal over for at sikre mest mulig 
sammenlignelighed. Som udgangspunkt er sammenlignelige 
tal fra FAOSTAT for 2017 anvendt, som dog er korrigeret i de 
tilfælde, hvor vi har nyere oplysninger. Markedsandelene for 
forbrug af velfærdsmærket svinekød er opgjort som andel af 
volumen forbrugt. Tilsvarende er markedsandele af produktion 
opgjort som andel af produceret mængde. Markedsandelene 
vil typisk være lidt højere, når de opgøres i værdi, da øget 
dyrevelfærd typisk medfører højere priser. 

I relation til opgørelsen af import- og eksportandele har 
det været en udfordring at få identificeret, i hvilken grad 
importeret kød forbruges i landet eller reeksporteres. De 
estimerede import- og eksportandele kan – ligesom de 
estimerede markedsandele – derfor være behæftet med en vis 
usikkerhed.

2.2.1 Afgrænsning
I tabellerne er der vist en række krav, der kan beskrive forskelle 
på henholdsvis nationale lovgivningers implementering af 
EU-direktiver og velfærdsmærkningsordninger for svinekød. 
Vi har truffet en lang række valg i udvælgelsen af disse krav. 
Mærkeoversigterne er ikke finmaskede nok til at fange alle 
forskelle mellem lovgivninger og mærkningsordninger. Vi har 
valgt at bruge samme kategorier for alle tre lande, så tabellerne 
er nemme at sammenligne på tværs af lande. Det betyder, 
at nogle af mærkerne er sat, hvor de ”passer bedst”, uden at 
kategorien er helt korrekt. 

Ligeledes er vi nødt til at pointere, at oversigten over 
velfærdsmærker for svinekød ikke kan siges at være 
udtømmende, da der i alle tre lande er mange små, lokale 
mærker, som ikke er med. Samlet set vurderer vi dog, 
at analysen giver et godt overblik over de væsentligste 
dyrevelfærdsmærker i de tre lande. 

Vi har valgt, at krav til foder (for eksempel gmo-frit eller 
økologisk) samt forbrug af antibiotika ikke er direkte 
relateret til dyrevelfærd, og disse er dermed ikke inddraget i 
analysen. Herudover har vi valgt at tage udgangspunkt i de 
formulerede krav og har lagt mindre vægt på praksis. Vi gør 
en undtagelse i relation til halekupering, hvor EU-direktiv 
2008/120/EF bruger formuleringen ”Halekupering må 
ikke foretages rutinemæssigt, men kun hvis …”. Her tager 
vi som udgangspunkt, at denne formulering i praksis 
betyder, med mindre andet er skrevet ind, at næsten alle 
grise bliver halekuperet. Vi gør ligeledes en undtagelse 
ved fravænningsalder, idet samme EU-direktiv bruger 
formuleringen ”Ingen pattegrise må vænnes fra soen, før de er 
mindst 28 dage gamle, medmindre det ellers ville gå ud over 
moderdyrets eller pattegrisens velfærd eller sundhed. Pattegrise 
kan dog fravænnes indtil syv dage tidligere, hvis de flyttes til 
specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grundigt 
inden anbringelsen af en ny gruppe, og som er adskilte fra stalde, 
hvor der holdes søer”. Vi har grupperet lovgivning baseret på 
denne formulering som fravænningsalder på minimum 21 
dage. Forskelle i transporttider er inddraget, men ikke andre 
transportforhold eller forhold på slagterierne.

De oplistede krav vedrører i alt væsentligt rammerne for 
dyrenes liv og deres pasning, og vi kommer ikke her ind på de 
velfærdsmæssige konsekvenser heraf for dyrene. Her henvises 
til kapitel 8, hvor fokus netop er på at omsætte lovgivning og 
markedsdrevne initiativer til et mål for, hvad disse ting betyder 
for dyrene.

2.3 Resultater

2.3.1 EU-regulering
På EU-niveau fastlægges rammerne for svineproduktionen 
i de enkelte lande på en lang række områder. Der er 



EU-forordninger for aflivning og transport med krav, 
der direkte indgår som lovgivningskrav i de forskellige 
lande. Herudover er der EU-direktiver med retningslinjer 
for minimumskrav, som ligger til grund for lovgivning i 

de enkelte lande i form af nationale bekendtgørelser og 
love. I tabel 2.1 præsenteres mindstekravene i EU for 
svineproduktion på en række områder af betydning for 
grisenes velfærd. 

Emne Krav 

Søer

Løsdrift i grupper
Søer i grupper er løse fra 4 uger efter løbning til 1 uge før faring dvs. alle søer er løse i 

drægtighedsafsnit

Pladskrav per so i grupper (fx 

drægtighedsafsnit)
6-40 søer: 2,25 m2; flok <6 søer: 2,475 m2; flok >40 søer: 2,025 m2.  Sti mindst 2,8 m lang.

Pladskrav for søer indendørs med 

smågrise 

Ingen faste krav, men soen skal  kunne hvile sig og rejse sig normalt og alle pattegrise skal kunne 

hvile sig samtidigt på fast gulv eller bestrøet måtte (typisk mindst 4 m2 )

Adgang til udeareal Ingen krav

Redebygning
I ugen op til faring skal søer/gylte have passende redebygnings-materiale i tilstrækkelig mængde, 

medmindre det teknisk ikke kan lade sig gøre med det anvendte gyllesystem

Smågrise

Fravænning Min 28 dage, dog kun 21 dage ved særlige forhold. Praksis er mellem 21 og 28 dage

Haler 

Halekupering tilladt, men ikke rutinemæssigt. I praksis kuperes næsten alle. 

< 7 dage: Halekupering må foretages af dyrlæge/uddannet person uden forudgående bedøvelse 

> 7 dage: Halekupering kræver bedøvelse og længerevarende smertebehandling

Slibning af tænder Indtil dag 7 er tandslibning tilladt 

Kastration
<7 dage: Ingen krav om bedøvelse

>7 dage: Krav om lokalbedøvelse og længerevarende smertelindring 

Slagtegrise

Løsdrift i grupper Slagtegrise skal altid holdes i løsdrift i grupper

Pladskrav per gris på ca. 110 kg 0,65 m2

Generelt 

Adgang til udeareal Ingen krav

Sygestier Der skal være sygestier

Stabile grupper Ingen krav om at holde grise i stabile grupper

Spaltegulv Fuldspaltegulv tilladt

Beskæftigelses- og rodemateriale 

Beskæftigelsesmateriale: Alle grise skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde 

materiale, som de på rette vis kan undersøge og rode i, såsom halm, hø, træ, savsmuld, 

svampekompost, tørv eller en blanding heraf. Kæder accepteres. Ingen krav til rodemateriale

Ekstra udstyr (fx overbrus) Ingen krav 

Grovfoder Ingen krav 

Transporttid Max 24 t uden pause, krav om 24 t hvile, max 24 t uden pause igen

TABEL 2.1 OVERSIGT OVER MINDSTEKRAV I EU BASERET PÅ FORORDNINGER OG DIREKTIVER  

DER PÅVIRKER SVINS VELFÆRD
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2.3.2 Danmark
Dansk lovgivning følger overordnet set EU’s mindstekrav. 
Dog er der en række områder, hvor danske krav er mere 
vidtgående. Eksempelvis er der krav om, at danske søer skal 
være løsgående fra fravænning til en uge før forventet faring 
i stalde bygget efter 2015 og i alle stalde fra 2035. Ligeledes 
er der krav om, at alle grise over 20 kg skal have mulighed 
for overbrusning, og der er formuleret krav til rode- og 
beskæftigelsesmateriale, som skal være af naturmaterialer. For 
løsgående søer og gylte i drægtighedsstalden er der i Danmark 
ligeledes krav om strøelse.

Omkring 95 procent af den danske svineproduktion er 
certificeret af DANISH-ordningen, som er en ordning for 
de danske svineproducenter, hvor dyrevelfærdskravene stort 
set følger lovgivningen. Dansk svinekød af denne type sælges 
typisk som hundrede procent dansk svinekød. Mens dansk 
lovgivning vedrørende kastration følger EU’s mindstekrav, 
har branchen indgået en frivillig aftale om, at alle grise 
lokalbedøves og smertebehandles ved kastration fra 1. januar 
2019. Alle DANISH-certificerede grise kastreres derfor nu 
med lokalbedøvelse og smertebehandling. 

I Danmark er der i henholdsvis 2016 og 2017 indført to nye 
dyrevelfærdsmærker, som begge er kendetegnet ved, at de 
involverer flere niveauer af dyrevelfærd. Det ene er Miljø- og 
Fødevareministeriets officielle dyrevelfærdsmærke Bedre 
Dyrevelfærd. Bedre Dyrevelfærd er udviklet af Fødevare-
styrelsen i samspil med Dyreværnsorganisationernes 
Samarbejdsorganisation (DOSO), Den Danske Dyrlæge-
forening, Landbrug & Fødevarer, Danish Crown, Danske 
Slagtermestre, Danpo, Dagrofa, DanHatch, DI Fødevarer og 
i detailhandlen Salling Group (Bilka, Føtex og Netto), De 
Samvirkende Købmænd (deriblandt MENY, Rema1000 og 
Spar) samt Lidl og Aldi. Coop og Dyrenes Beskyttelse valgte 
at forlade samarbejdet, og Coop udviklede deres eget mærke, 
Dyrevelfærdshjertet. 

Bedre Dyrevelfærd (BD) indeholder tre niveauer, som groft 
sagt omfatter 

• BD niveau 1 – indendørs (mere plads, fritgående søer 
(farebøjle op til 4 dage), hele haler, mere halm)

• BD niveau 2 – indendørs (fritgående søer (farebøjle op til 2 
dage), endnu mere plads og halm)

• BD niveau 3 – udendørs (som frilands- og økologisk)

Dyrevelfærdshjertet (Coop) indeholder fire niveauer, som 
groft sagt omfatter

• C niveau 1 – det gode staldliv (mere plads, fritgående søer, 
mere halm)

• C niveau 2 – det gode udeliv (som friland) 
• C niveau 3 – det økologiske liv (som økologi)
• C niveau 4 – det ekstra gode liv (et uafhængigt 

ekspertpanel der tildeler dette niveau til konkrete 
produktioner)

I 2019 blev produktionen af BD1-grise indstillet på grund 
af manglende efterspørgsel fra forbrugerne blandt andet som 
følge af for lille prisspænd mellem BD1 og BD2 og usikkerhed 
blandt forbrugerne om forskellen mellem BD1 og BD2. 
Ordningen Bedre Dyrevelfærd omfatter derfor fremover BD2 
og BD3 for svinekød. Herudover har der siden 1999 været en 
eksport af Englandsgrise (UK-grise), som dengang adskilte sig 
væsentligt fra dansk lovgivning ved, at søerne kun må være 
fikseret i farestalden. Nu er kravene til Englandsgrise langsomt 
ved at blive indhentet af dansk lovgivning. Vi antager at 
import og langt det meste eksport, bortset fra UK-grise, er 
standard svinekød. En oversigt over markedsandele for danske 
velfærdsmærker for svinekød ses i tabel 2.2, mens en oversigt 
over mærkekrav ses i tabel 2.3.



Eksport 

Import
DK-lov DANISH BD Coop UK Friland DK økologi

Indført 2006 2017 2016 1999 1992 1989

Andel af 

produktion 

90 % 

eksporteres
5 % 88 % 

I alt 0,7 %  

BD1 0 %

BD2 0,5 %

BD3 0,2 %

I alt 0,3 % 

C1 0,1 %

C2 0,1 %

C3-C4 0,1 %

6 % 0 % 0,01 % 

Andel af 

forbrug 

20 % 

importeres
0 % 70 % 

I alt 7 % 

BD1 0 %

BD2 5 %

BD3 2 % 

I alt 3 % 

C1 0,9 % 

C2 0,9 % 

C3 2 % 

C4 0,2 % 

0 % 0 %  0,1 % 

TABEL 2.2 PRODUKTIONS- OG FORBRUGSANDELE AF FORSKELLIGE SVINEKØDSMÆRKER I DANMARK

Noter: BD2 omfatter bl.a. Antonius. C1 omfatter bl.a. Bornholmergrisen. DANISH’ andel af produktion er regnet residualt på basis af viden 

om, at 95 % af produktionen er DANISH-certificeret, samt viden om mærkernes udbredelse. Ved DANISH’ andel af forbrug inddrages også 

information om importandel. DK-lov De 5 % af produktionen, der ikke er DANISH-certificeret, antages at gå til eksport, dvs. DK-lov har en  

andel af forbrug på 0 %. Friland Vi antager, at der ikke sælges andet frilandssvinekød, end det der hører under BD3 (BD3 består af frilandskød 

ca. 1 % og økologi ca. 1 %) eller under C2 (0,9 %). Dvs. samlet markedsandele for frilandskød er ca. 1,9 % af forbrug. DK-økologi Betegnelsen  

DK-økologi dækker over at der er branchekrav, som går ud over lovgivning fx 49 dages fravænning i stedet for 40. Vi antager, at der sælges  

0,1 % økologi ud over det, der sælges under BD3 (1 %) og under C3 og C4 (2,2 %). Dvs. samlet markedsandel for økologisk svinekød er 

estimeret til 3,3 % af svinekødsforbruget. Import/eksport Andele i kg.
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DK BD1 BD2 BD3 C1 C2 C3 C4 UK Friland Økologi

Løse søer

EU-krav x

Løs i løbe- og drægtighedsstald x

Fikseret højst 4 dage i farestald x

Fikseret højst 2 dage i farestald x

Soen er altid løs x x x x (x) x x

Plads so med smågrise

EU-krav x x x x x x x x

6 m2

7,5 m2 x (x) x

Rode- og 

beskæftigelsesmateriale 

EU-krav

DK-krav x x

Krav om halm x

Krav om halm på gulv x x

Krav om halm i strøet leje x x x (x) x x

Redebygningsmateriale

EU-krav x x x X

Ugen før faring x x x

Rigeligt ugen før faring x x x (x)

Fravænning 

Min. 21 dage x x

Min. 28 dage x x x

Min. 30 dage x x

Min. 40 dage x

Min. 49 dage (x) X

Halekupering

EU-krav x x

Ikke tilladt x x x (x) x X

Ikke tilladt og krav om nul halebid x x x

Kastration

EU-krav

Bedøvelse + smertelindring x x x x x x x (x) x x x

Ingen kastration

Plads slagtesvin, inde

EU-krav x x x

0,85 m2 x x

1 m2 x x

1,3 m2 x x x x

TABEL 2.3 OVERSIGT OVER LOVGIVNING OG VELFÆRDSMÆRKER FOR SVINEKØD I DANMARK



2.3.3 Sverige 
I Sverige er svinekødsmarkedet domineret af svensk 
lovgivning, som ligger væsentligt over EU’s minimumskrav. 
Det gælder blandt andet i form af mere plads til søer og 
slagtesvin, og i form af at søer skal være løse, bortset fra at 
soen må fikseres de første dage efter faring, hvis soens adfærd 
udgør en risiko for pattegrisene. Vi kender ikke praksis og har 
kategoriseret svensk lovgivning som ”fikseret 2 dage”, hvilket 
kan være en undervurdering af omfanget af løse svenske søer, 
hvis praksis er en anden. Halekupering er ikke tilladt i Sverige, 
og kastration må kun foregå med lokalbedøvelse.

Som alternativer til svensk standardsvinekød produceres 
Svenskt Sigill, som stort set følger lovgivningen med hensyn til 
dyrevelfærd, men som også har nogle krav til klimapåvirkning. 
Herudover er der det svenske økologimærke KRAV. Endelig 
er der en betydelig import af svinekød, hvoraf en mindre del 
kommer fra Nederland under mærket John’s Selection, som 

har lidt højere standard end EU’s mindstekrav (svarende til én 
stjerne i det nederlandske mærke Beter Leven – se nærmere 
herom i kapitel 8), men lavere end svensk lovgivning. Bort-
set fra John’s Selection, så antager vi at al import er standard 
EU-svinekød, mens eksporten opfylder svensk lovgivning.  
En oversigt over markedsandele for de svenske velfærdsmærker 
for svinekød ses i tabel 2.4, mens en oversigt over mærkekrav 
ses i tabel 2.5.

Udendørs adgang

Nej x x x x x

Ja x x x x x x

Krav til gulv

EU-krav

Spaltegulv max 2/3 for slagtesvin x x x x x x x x x

Spaltegulv max ½ for slagtesvin x x

Transport 

EU-krav x x

Max 8 timer x x x x x x x x x

Max 4 timer

Noter: EU-krav For at spare plads har vi angivet laveste niveau som ”EU-krav” (se tabel 2.1). DANISH og DK-lov adskiller sig ikke på de 

dimensioner, der er inddraget i oversigten. BD2 I praksis er de fleste søer løse hele tiden. DK-krav ved ”Rode- og beskæftigelsesmateriale” 

betyder, at i Danmark er der krav om rode- og beskæftigelsesmateriale og det skal være naturmaterialer, mens EU-krav kun stiller krav til 

beskæftigelsesmateriale. C4 Kravene er angivet som (x), da de ikke er fastlagt, men vi forventer, at de ligger på niveau med bedste kategori.  

Plads so med pattegrise Alle mærker med krav om løsgående søer i farestalden (evt. med farebøjle få dage) er kategoriseret som EU-krav, da 

der ikke er fastsat andre krav end EU-krav. Mange søer vil dog have mere plads, da SEGES anbefaler 4,8 m2 til kassestier, hvor soen er fikseret, og 

6 m2, hvis soen er løs.
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TABEL 2.4 PRODUKTIONS- OG FORBRUGSANDELE AF FORSKELLIGE SVINEKØDSMÆRKER I SVERIGE

Eksport Import Svensk lov Sigill John’s selection KRAV – økologisk

Indført 1992 2017 

Andel af produktion 11 % eksporteres 97 % 1 % 0 % 2 % 

Andel af forbrug 33 % importeres 64 % 0,75 % 0,75 % 1,5 %

Note: Svensk lov: Andelen er regnet residualt på basis af viden om mærkernes udbredelse. John’s Selection forhandles i Coop og er nederlandsk 

(én stjerne Beter Leven). Import/eksport Andele i kg.

TABEL 2.5 OVERSIGT OVER LOVGIVNING OG VELFÆRDSMÆRKER FOR SVINEKØD I SVERIGE

Svensk lov Sigill John’s Selection KRAV – økologisk

Løse søer

EU-krav 

Løs i løbe- og drægtighedsstald x

Fikseret højst 4 dage i farestald

Fikseret højst 2 dage i farestald x x

Soen er altid løs x

Plads so med smågrise

EU-krav x

6 m2 x x

7,5 m2 x

Rode- og beskæftigelsesmateriale 

EU-krav

DK-krav x

Krav om halm x x

Krav om halm på gulv 

Krav om halm i strøet leje x

Redebygningsmateriale

EU-krav

Ugen før faring x x x

Rigeligt ugen før faring x

Fravænning 



Min. 21 dage 

Min. 28 dage x x x

Min. 30 dage

Min. 40 dage x

Min. 49 dage

Halekupering

EU-krav

Ikke tilladt x x x x

Ikke tilladt og krav om nul halebid

Kastration

EU-krav

Bedøvelse, smertelindring x x x x

Ingen kastration

Plads slagtesvin, inde

EU-krav

0,85 m2

1 m2 x x x

1,3 m2 x

Udendørs adgang

Nej x x x

Ja x

Krav til gulv 

EU-krav 

Spaltegulv max 2/3 til slagtesvin x x x

Spaltegulv max 1/2 til slagtesvin x

Transport 

EU-krav

Max 8 timer x x x x

Max 4 timer

Noter: EU-krav For at spare plads har vi angivet laveste niveau som ”EU-krav” (se tabel 2.1). DK-krav ved ”Rode- og beskæftigelsesmateriale” 

betyder, at i Danmark er der krav om rode- og beskæftigelsesmateriale og det skal være naturmaterialer, mens EU-krav kun stiller krav til 

beskæftigelsesmateriale.
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2.3.4 Tyskland
Den tyske lovgivning følger stort set EU’s mindstekrav. Dog 
er der i den tyske lovgivning krav om lidt mere plads til 
slagtesvin, så mindstekravet er 0,75 m2 i stedet for 0,65 m2 

for en gris på 110 kg (dette er kategoriseret som 0,85 m2 
i tabellen). Det tyske marked for velfærdsmærket svinekød 
har udviklet sig ganske kraftigt de seneste fem år. Den tyske 
svinebranche har et kvalitetsmærke, QS, som dækker næsten 
hele produktionen, men som i forhold til dyrevelfærd stort 
set kun sikrer lovgivningen. Mærkningsordningen QS minder 
således meget om DANISH-ordningen.
 
Initiative Tierwohl (IT) er et brancheinitiativ, der har 
markedsført svinekød siden 2015. Initiativet omfatter 
primærproducenterne, slagterierne, kødindustrien og alle 
betydende dele af detailhandelen (såvel discount som 
supermarkeder). En lang række kæder er med i initiativet. 
Konceptet er anderledes end de typiske mærkningsordninger, 
idet man ikke ønskede at mærke produkterne (Initiative 
Tierwohl, 2019). Den enkelte forbruger ved altså ikke, om 
det konventionelle stykke kød, der tages op af køledisken, er 
produceret under højere dyrevelfærdskriterier eller ej, de ved 
blot at butikken deltager i IT-ordningen. Økologisk svinekød 
er som i andre butikker genkendeligt gennem mærkning. 
Denne praksis er dog under afvikling, idet kyllingeprodukter 
under IT-ordningen siden 2018 har været mærket på 
produktniveau, og der arbejdes på også at indføre mærkning 
af svinekødsprodukter. De ekstra produktionsomkostninger 
dækkes af en fond, som hovedsageligt finansieres af 
detailhandlen. Det er fastlagt, at detailkæderne betaler 6,25 
eurocent per kg fersk kød (inklusiv hakket kød og pølser) 
til fonden. Det er op til de enkelte supermarkeder i hvilket 
omfang, de vil lade forbrugerne betale i form af højere priser. 

IT kræver, at alle deltagende bedrifter skal leve op til en 
række basiskrav, der stort set svarer til, at de overholder tysk 
lovgivning og blandt andet skal være QS-certificerede. Siden 
2018 har det dog været obligatorisk, at grisene har organisk 
beskæftigelsesmateriale (typisk halm), og at de har 10 procent 
mere plads, svarende til eksempelvis at en gris på 110 kg har 
0,825 m2 i stedet for 0,75 m2. Herudover har producenterne 

under ordningen mulighed for at få betaling for en række 
yderligere velfærdstiltag, som omfatter 20 procent mere 
plads, permanent tilstedeværelse af beskæftigelsesmateriale 
som eksempelvis halm eller hø, at grisene skal drikke fra 
åben flade, at der skal ydes skygge og læ, at søerne skal være 
løse i grupper fra den sjette dag efter løbning samt krav til 
temperaturregulering. Disse krav er i tabel 2.6 angivet med 
(x), da ikke alle producenter har valgt at implementere dem. 
I Tyskland produceres økologisk svinekød under en række 
forskellige mærker (eksempelvis Naturland, Demeter, 
Bioland, …), og siden 1989 har der været en produktion af 
lokalt svinekød Neuland (N), der sikrer udendørs adgang. 
Siden 2013 har Deutscher Tierschutzbund (den tyske 
søsterorganisation til Dyrenes Beskyttelse) certificeret et 
totrins mærke kaldet Für Mehr Tierschutz (FT), hvor FT1 
sikrer bedre forhold end lovgivningen i indendørs produktion 
og FT2 blandt andet sikrer udendørs adgang for grisene. 

I nogle år har et tysk statsligt mærke været på vej for svinekød. 
Det forventes at blive lanceret i 2020/2021, og det forventes 
at have tre trin.

I 2018 lancerede Lidl en mærkningsordning ved navn 
Haltungskompass; dette blev i 2019 udvidet til at omfatte en 
lang række detailkæder og ændrede navn til Haltungsform. 
Haltungsform er ikke et egentligt mærke, men et 
paraplymærke for eksisterende mærker. Haltungsform kan 
siges at være en videreførelse af Initiative Tierwohl med mere 
strukturerede krav. Haltungsform har følgende fire niveauer:

H niveau 1 samme krav som QS
H niveau 2 samme krav som IT1
H niveau 3 samme krav som FT1 
H niveau 4 samme krav som FT2

En oversigt over markedsandele for de tyske mærker ses i 
tabel 2.6, mens en oversigt over mærkekrav ses i tabel 2.7. 
Haltungsform indgår ikke i oversigten, da markedsandelene 
for Haltungsform er repræsenteret under de enkelte mærker. 
Vi antager at al langt størstedelen af import er standard 
EU-svinekød, mens al eksport er standard svinekød. 



Eksport Import Tysk lov QS
Initiative 

Tierwohl

Für mehr 

Tierschutz
Neuland

Økologiske 

mærker

Indført 2015 2013 1989

Andel af 

produktion 
45 % eksporteres 5 % 74 %

IT 20 %

IT1 10 %

IT2 10 %

FT 0,1 %

FT1 0,05 %

FT2 0,05 %

0,1 % 1 %

Andel af forbrug 25 % importeres 0 % 48 %

IT 25 %

IT1 12,5 %

IT2 12,5 %

FT 0,2 %

FT1 0,1 %

FT2 0,1 %

0,05 % 0,6 %

TABEL 2.6 TABEL 2 PRODUKTIONS- OG FORBRUGSANDELE AF FORSKELLIGE SVINEKØDSMÆRKER I TYSKLAND

Noter: QS’ andel er regnet residualt på basis af viden om, at 95 % af produktionen er QS-certificeret, og viden om mærkernes udbredelse.  

Import/eksport Andele i kg.

TABEL 2.7 OVERSIGT OVER LOVGIVNING OG VELFÆRDSMÆRKER FOR SVINEKØD I TYSKLAND

Tysk lov IT1 IT2 FT1 FT2 N Økologi

Løse søer

EU-krav x x x x

Løs i løbe- og drægtighedsstald (x)

Fikseret højst 4 dage i farestald 

Fikseret højst 2 dage i farestald

Soen er altid løs x X

Plads so med smågrise

EU-krav x x (x) x x x

6 m2

7,5 m2 x

Rode- og beskæftigelsesmateriale 

EU-krav x

DK-krav x x

Krav om halm x

Krav om halm på gulv x x x

Krav om halm i strøet leje

Redebygningsmateriale

EU-krav x x (x)

Ugen før faring x x x

Rigeligt ugen før faring x

Fravænning 

Min. 21 dage x x (x) x x x

Min. 28 dage
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Der synes at være generel enighed blandt eksperter og lægfolk 
om, at mere plads øger dyrevelfærden, og at dyrenes velfærd 
øges, desto kortere tid de er fikseret. Der er dog en indbygget 
konflikt mellem soens og pattegrisenes velfærd, når søerne 
er løse, idet der typisk er større pattegrisedødelighed, når 
soen ikke er fikseret. Endvidere er det sjældent specificeret 
i kravene, hvordan anvendelse af ammesøer indregnes i 
angivelsen af, hvor længe en so er fikseret. Tilsvarende er 
der ved vurdering af fravænningsalder generel enighed om, 
at senere fravænning øger velfærden hos pattegrisene, men 

2.4 Diskussion

Nedenfor beskriver vi nogle af de valg og udfordringer, der har 
været med kortlægning af mærkeordningerne.

I nogle tilfælde er praksis ikke fuldt i overensstemmelse 
med lovgivningens intention, da for eksempel undtagelses-
bestemmelser om halekupering og fravænningsalder bliver 
praktiseret i stor stil. Der vil derfor være nogen usikkerhed 
forbundet med en vurdering af de reelle effekter af 
lovgivningen.

Min. 30 dage

Min. 40 dage x

Min. 49 dage

Halekupering

EU-krav x x (x)

Ikke tilladt x x X x

Ikke tilladt og krav om nul halebid

Kastration

EU-krav x (x) x x

Bedøvelse + smertelindring x x

Ingen kastration

Plads slagtesvin, inde

EU-krav

0,85 m2 x

1 m2 (x) x x x

1,3 m2 x

Udendørs adgang

Nej x x (x) x

Ja x x x

Krav til gulv

EU-krav x x (x)

Spaltegulv max 2/3 til slagtesvin x x x

Spaltegulv max 1/2 til slagtesvin x

Transport 

EU-krav x x (x) x x

Max 8 timer x

Max 4 timer x

Noter: EU-krav For at spare plads har vi angivet laveste niveau som ”EU-krav” (se tabel 1). DK-krav ved ”Rode- og beskæftigelsesmateriale” 

betyder, at i Danmark er der krav om rode- og beskæftigelsesmateriale og det skal være naturmaterialer, mens EU-krav kun stiller krav til 

beskæftigelsesmateriale.



praksis kan have større betydning for dyrevelfærden end 
forskelle i krav. Herudover er der forskel på, om undladelse 
af halekupering følges op af krav om hele haler og fravær 
af halebid, eller om ulemperne for grisen ved halekupering 
skal opvejes af ulemperne ved risiko for halebid. Sidstnævnte 
forskelle har vi forsøgt at inddrage i mærkeoversigterne. 

I relation til estimater for markedsandele for de forskellige 
mærkningsordninger har det været en udfordring at 
identificere markedsandelene for det samlede forbrug af 
svinekød, fordi markedsandele med øget dyrevelfærd ofte 
fremhæves for fersk svinekød. Der er en klar tendens til, at 
markedsandele for velfærdssvinekød er noget højere for fersk 
svinekød end markedsandele for forarbejdet svinekød og 
svinekød købt færdiglavet i restaurationer med videre. Det kan 
blandt andet skyldes, at der ved forarbejdet kød ikke er lige så 
skrappe krav til mærkning af oprindelsesland, som der er ved 
fersk svinekød.

2.5 Konklusion og perspektivering

De seneste par år er der kommet en række nye velfærdsmærker 
for svinekød på markedet i Danmark og Tyskland. Markedet 
i Sverige er lidt anderledes med en lovgivning, der ligger 
markant over de danske og tyske blandt andet i forhold til 
mere plads til søer og slagtesvin, løse søer, ingen halekupering 
og kun kastration med lokalbedøvelse. Dermed ligger kravene 
i svensk lovgivning på niveau med de danske mærker med 
forbedrede indendørs forhold (BD2 og C1). Vi har estimeret, 
at frilands- og økologisk svinekød fylder cirka 5 procent af 
forbruget i Danmark og mindre i Sverige og Tyskland. Vi 
har estimeret, at i Danmark fylder mærker med forbedrede 
forhold for grisene i indendørs produktion i størrelsesorden 
6 procent. I Tyskland udgør svinekød under ordningen 
Initiative Tierwohl, med dyrevelfærdskrav der ligger mellem 
lovgivningen og de danske mærker med forbedrede indendørs 
forhold, cirka 20 procent af forbruget af svinekød. I Sverige 
er der en meget lille markedsandel for mærker baseret på 
indendørs produktion med dyrevelfærd ud over svensk 
lovgivning. De tre lande adskiller sig endvidere ved deres 
handel med omverdenen, idet cirka 90 procent af den danske 
produktion eksporteres, knapt halvdelen af den tyske, mens 

for soen kan velfærden ved at være længere tid sammen med 
pattegrisene afhænge af blandt andet, om soen er fikseret. 
Ved beskrivelse af fravænning er der også forskel på, om 
fravænningsalderen beregnes som et gennemsnit over flere 
kuld, og om den beregnes som den første, den gennemsnitlige 
eller den sidste fravænnede gris. 

Ligeledes er der generel enighed om, at redebygningsmateriale, 
rode- og beskæftigelsesmateriale samt strøelse er godt for 
grisenes velfærd. Og der er specificeret krav hertil både i 
lovgivning og i en række af mærkningsordningerne. Vi har 
forsøgt at kategorisere forskelle i kravene ved lovgivninger 
og mærkningsordninger, men der er mange fortolkninger af 
kravene, så praksis kan være meget forskellige – og det har vi 
ikke fanget i vores oversigter.

Som nævnt, er der generel enighed om, at mere plads 
øger velfærden. Men andre tiltag, såsom bedre indretning 
af stierne med funktionsopdelinger i sove-, aktivitets- og 
gødningsområder, kan være tiltag, der i lige så høj grad – eller 
i højere grad – øger grisenes velfærd. Disse nuancer er ikke 
inddraget i mærkeoversigterne, men er ikke desto mindre 
relevante. Endvidere er der i lovgivning og i flere af mærkerne 
specificeret pladskrav til søer med pattegrise, drægtige søer, 
goldsøer, gylte, smågrise, orner samt slagtegrise i forskellige 
vægtklasser. Kun pladskrav til søer med pattegrise og 
slagtegrise på 100-110 kg er inddraget her. 

I tabellerne er der angivet tre mulige håndteringer af 
kastration: 1) EU-krav bestående i at kastration uden 
bedøvelse eller smertelindring er tilladt, hvis det gøres før det 
syvende levedøgn, mens kastration efter det syvende levedøgn 
kræver lokalbedøvelse og længerevarende smertelindring.  
2) Bedøvelse og smertelindring uanset hvornår kastrationen 
foretages. 3) Ingen kastration. I praksis skelnes der mellem 
lokalbedøvelse for eksempel med injektion i testiklerne og 
fuld bedøvelse gennem inhalering (narkose). Ligeledes skelnes 
der i praksis mellem smertelindring og smertefrihed. Sådanne 
forskelle har det ikke været muligt at inddrage i tabellen. 
Halekupering er et ofte diskuteret tiltag, idet der ikke er 
enighed om velfærdskonsekvenserne, og fordi forskelle i 
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Miljø- og Fødevareministeriet (2019). Vejledning om 
risikovurdering for halebid og om tildeling af beskæftigelses- 
og rodemateriale, Juni 2019. 

Rådets Direktiv 2008/120/EF af 18/12/2008 om fastsættelse 
af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin 

Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24/9/2009 
om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet 
(Aflivningsforordningen).

Rådets Forordning (EF) 834/2007 af 28/6/2007 om økologisk 
produktion og mærkning m.v.

Økologilov nr. 463 af 17/6/2008 med tilhørende 
bekendtgørelser. 

kun 10 procent af den svenske produktion eksporteres. Til 
gengæld har Sverige den største relative import estimeret til i 
størrelsesorden en tredjedel af deres forbrug af svinekød.
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Tyskland. Analysen splittes op i to dele. I første del peger vi på 
segmenter af respondenter i de tre lande, der er interesserede 
i at købe dansk velfærdssvinekød. I anden del undersøger 
vi, i hvilken grad de, der i vores undersøgelse udtrykker en 
positiv interesse for det danske velfærdssvinekød, er villige 
til betale en højere pris for svinekød med bedre dyrevelfærd, 
og i hvilken grad de vil betale for dansk velfærdssvinekød. 
Baseret på en kvantitativ, tværnational forbrugerundersøgelse, 
behandler vi følgende to forskningsspørgsmål, der samlet 
kaster lys på markedspotentialet for dansk velfærdssvinekød i 
de tre lande: 

• Hvilke danske, svenske og tyske respondenter kan i lyset 
af deres adfærd og holdninger i forbindelse med indkøb 
af svinekød forventes af være mest interesserede i at købe 
dansk velfærdssvinekød?

Kapitel 3 
Forbrugerefterspørgsel efter dansk 
velfærdssvinekød i henholdsvis  
Danmark, Sverige og Tyskland – en  
segmentanalyse baseret på indkøbs- 
parametre og forbrug af svinekød*

Sigrid Denver a, Jonas Nordström a, Thomas Bøker Lund  a,  Peter Sandøe a b

og Tove Christensen a

På baggrund af en tværnational spørgeskemaundersøgelse 
forsøger vi at identificere segmenter af respondenter i 
Danmark, Sverige og Tyskland, der er interesserede i at købe 
dansk velfærdssvinekød, samt undersøger betalingsviljen for 
det danske velfærdssvinekød. Segmenteringen i dette kapitel 
er baseret på en række indkøbsparametre samt forbrug af 
svinekød. I Danmark er det segment, der er interesseret i 
at købe dansk velfærdssvinekød, optaget af dyrevelfærd og 
betaler gerne lidt mere eller meget mere for velfærdssvinekød. 
I Sverige har de respondenter, der kunne være interesserede 
i dansk velfærdssvinekød, derimod fokus på lave priser og 
bekvemmelighed og er ikke særlig interesserede i dyrevelfærd. 
Det interesserede tyske segment ligger mellem det danske 
segment og det svenske i og med at de normalt køber 
velfærdssvinekød fra indendørs produktionssystemer men 
samtidigt går op i bekvemmelighed. Resultaterne tyder 
dermed på, at dansk velfærdssvinekød skal markedsføres 
forskelligt i de tre lande. Generelt er markedspotentialet (målt 
som betalingsvilje og positiv indstilling til at købe dansk 
velfærdskød) højest i Danmark og i Tyskland, mens der i 
Sverige er meget stor loyalitet over for nationalt svinekød. 

3.1 Indledning og baggrund

I dette kapitel fokuserer vi på at beskrive potentialet for 
at afsætte dansk velfærdssvinekød i Danmark, Sverige og 

* Tak til folk med erfaring med spørgeskemaanalyser fra Landbrug og 

Fødevarer, følgegruppen og deres baglande samt akademiske eksperter for 

input til spørgeskemaet. De endelige valg af spørgsmål og formuleringer 

står vi selv til ansvar for.

a  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
b  Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet
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Kapitlet er således baseret på besvarelse fra 1.536 danskere, 
1.482 svenskere og 1.474 tyskere. 

I spørgeskemaet har vi fokuseret på respondenternes 
holdninger til og betalingsviljer for dansk svinekød fra 
indendørs produktionssystemer med dyrevelfærd over  
det minimum, der er specificeret i EU-lovgivningen.  
Vi sammenlignede betalingsviljer for et dansk fiktivt  
velfærds-mærke med henholdsvis standard svinekød  
fra andre EU-lande, velfærdskød fra andre EU-lande og 
velfærdskød fra hjemlandet. Spørgeskemaet er delt op i 
følgende temaer:
 
1. Indkøbsparametre (hvad der er vigtigt, når der købes 

svinekød)
2. Kødforbrug (mængde og type af svinekød ift. 

velfærdsegenskaber)
3. Engagement i dyrevelfærd (hvorvidt dyrevelfærd er vigtigt i 

forhold til andre samfundstemaer)
4. Præference for nationalt produceret svinekød (herunder  

tillid til udenlandsk produceret svinekød)
5. Dyreetiske orienteringer (opdelt på antropocentrisk, 

dyrebeskyttende og dyrerettighedsorienteringer)
6. Betalingsvilje for velfærdssvinekød
7. Socio-demografi (køn, alder, geografi)

3.3 Metode

Respondenternes interesse i at ville købe velfærdssvinekød 
fra Danmark har været et nøgleelement, der blev brugt til at 
adressere begge forskningsspørgsmål. For at undersøge det 
første inkluderede vi spørgsmål vedrørende betydningen af 
forskellige indkøbsparametre og vaner knyttet til forbrug 
af svinekød. For at adressere det andet forskningsspørgsmål 
brugte vi spørgsmål vedrørende holdninger til, om det er 
forbrugere eller lovgivning, der skal sikre dyrevelfærd, og 
betalingsvilje for dansk velfærdssvinekød. Respondenternes 
interesse i at købe dansk velfærdssvinekød fra indendørs 
produktion blev analyseret ved at introducere et 
fiktivt dyrevelfærdsmærke i spørgeskemaet. Det fiktive 
velfærdsmærke for svinekød svarer nogenlunde til Coops 
hjerte 1-gris: 

• Hvad er betalingsviljen for dansk velfærdssvinekød blandt 
de respondenter i Danmark, Sverige og Tyskland, der er 
positive overfor at købe det?

Som det fremgår af spørgsmålene, forsøger vi i dette kapitel 
at beskrive markedspotentialet for dansk velfærdssvinekød 
ved at pege på de respondenter, der kunne være interesserede 
i at købe dansk velfærdssvinekød samt ved at give et bud på 
andelen af respondenter, der både er positive overfor at købe 
dansk velfærdssvinekød og er villige til at betale for det.

3.2 Data 

Vi gennemførte en spørgeskemaundersøgelse online 
i Danmark, Sverige og Tyskland i løbet af juni 2019. 
Spørgeskemaerne i de tre lande var identiske, bortset fra at 
de var tilpasset nationale markedsforhold med hensyn til 
eksempelvis eksisterende svinekødsmærker. Forud for selve 
undersøgelsen testede vi spørgeskemaet i en pilottest, der 
omfattede omkring 200 respondenter i hvert land. Svarene  
fra pilottesten blev anvendt til at justere spørgeskemaet 
i forhold til forståelse og længde. Data blev indsamlet 
i samarbejde med Norstat, og der var fokus på at opnå 
repræsentativitet med hensyn til køn, alder og bopæl. Den 
endelige undersøgelse blev besvaret af 1.612 respondenter i 
Danmark (svarprocent 18%), 1.613 respondenter i Sverige 
(svarprocent 25%) og 1.607 respondenter i Tyskland 
(svarprocent 28%). For den danske undersøgelse har vi 
sammenlignet repræsentativiteten med hensyn til køn, 
alder, uddannelse og bopæl med tal fra Danmarks Statistik. 
Der er en tendens til, at de yngre respondenter er lidt 
underrepræsenteret i undersøgelsen. Det samme gælder 
for respondenter med grundskoleuddannelse som højeste 
uddannelse og for respondenter med en erhvervsfaglig 
uddannelse. Lignende tendenser kan formodes at gøre sig 
gældende for undersøgelserne i Sverige og Tyskland. 

Blandt de danske respondenter er der cirka 5 procent, der ikke 
spiser svinekød og heller ikke køber svinekød til andre. Blandt 
de svenske og de tyske respondenter er den tilsvarende andel 
cirka 8 procent. Da der i dette kapitel er fokus på købsrelateret 
adfærd, er disse respondenter ikke medtaget i analyserne. 



Det er værd at knytte et par kommentarer til, hvordan 
respondenternes holdninger til henholdsvis national 
produktion og høj dyrevelfærd indgår i analysen, da dette også 
har en central plads i analysen i kapitel 4. Begge elementer 
indgår her som mulige valg for respondenterne i deres angivelse 
af, hvad der er vigtigt for dem, når de køber svinekød, og de er 
således undervariable af variabel 1. Holdninger til dyrevelfærd 
inddrages desuden via variabel 2-4, mens holdninger til 
oprindelseslandsland også inddrages via variabel 5. 

Lavt antibiotikaforbrug indgår ligeledes som et muligt 
valg for respondenterne i deres angivelse af, hvad der er 
vigtigt for dem, når de køber svinekød (variabel 1). Dette 
parameter inddrages i analysen, fordi antibiotikaforbruget i 
den danske svineproduktion er et emne, der har fyldt meget 
i den offentlige nyhedsstrøm og debat både herhjemme og 
i Sverige. For at følge op på, om respondenternes syn på 
antibiotikaforbruget var en væsentlig parameter for deres 
syn på dansk velfærdssvinekød, valgte vi at give halvdelen 
af respondenterne i hvert land følgende information om 
antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen i alle tre lande 
(variabel 7). Mere konkret blev information givet om 
antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen (omfattende 
kvæg, grise, får, fisk og kæledyr): ’I Danmark anvendes ca. 
33% af gennemsnittet i EU, i Tyskland anvendes ca. 70% af 
gennemsnittet i EU, i Sverige anvendes ca. 10% af gennem-
snittet i EU’.

Metodemæssigt anvendte vi en ordered probit model, som 
tjener til at vise, i hvilken grad forskellige forklarende 
variable kan forklare sandsynligheden for, at en respondent 
tilkendegiver større interesse for at ville købe dansk 
velfærdssvinekød. 

For at kunne besvare det andet forskningsspørgsmål, ana-
lyserer vi sammenhængen mellem at have en positiv indstilling 
til at købe dansk velfærdssvinekød og to indikatorer for 
selv-rapporteret betalingsvilje for velfærdssvinekød. Dette 
gør vi ud fra en antagelse om, at både positiv indstilling og 
betalingsvilje skal være til stede, for at der faktisk købes dansk 
velfærdssvinekød. Den første indikator for betalingsvilje for 

Grisene har hele haler (ingen halekupering) 
Grisene har meget halm som rodemateriale 
Grisene har en halv gang mere plads end normalt
Soen går løs hele tiden 
Maksimalt otte timers transport

Den eneste væsentlige forskel mellem det fiktive velfærds-
mærke og Coops hjerte 1-gris er, at dette mærke tilbyder 50 
procent mere plads til grisene, mens Coop tilbyder 30 procent 
mere plads. Efter at det fiktive velfærdsmærke var blevet 
introduceret for respondenterne, blev disse bedt om at angive, 
hvorvidt de troede, at de ville købe dansk svinekød med dette 
mærke. Respondenterne kunne besvare spørgsmålet med ’Nej, 
helt sikkert ikke’, Nej, det tror jeg ikke’, ’Ja, det tror jeg’, Ja, 
helt sikkert’, ’Ved ikke’. 

For at skabe grundlag for at besvare forskningsspørgsmål 1, 
opstiller vi en statistisk model, hvor vi undersøger, hvorvidt en 
række variable har signifikant indflydelse på, i hvor høj grad 
en respondent er interesseret i det danske velfærdssvinekød. 
Overordnet set falder variablene inden for to dimensioner: 
1) indkøbsparametre, 2) forbrug af svinekød. De forklarende 
variable i modellen er oplistet nedenfor: 

1. Hvilke indkøbsparametre er vigtige for respondenten, 
når der købes svinekød (15 forskellige parametre) 

2. Hvilken type svinekød køber respondenten typisk, 
fordelt på kategorier som konventionelt svinekød, 
velfærdssvinekød fra indendørs produktionssystem og 
velfærdssvinekød fra udendørs produktionssystemer  
(i alt fire typer svinekød for Danmark og Tyskland,  
fem typer for Sverige)

3. Betalingsviljen for velfærdssvinekød fra et EU-land  
i forhold til standardkød fra et EU-land

4. Om respondenten orker at sætte sig ind i kravene til 
forskellige dyrevelfærdsmærker

5. Respondentens forbrug af svinekød fra andre  
EU-lande

6. Respondentens ugentlige forbrug af svinekød
7. Hvorvidt respondenten har fået information om 

antibiotikaforbrug i de tre landes svineproduktion 
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• Den Delvist positive gruppe omfatter respondenter, der 
svarer ’Ja, det tror jeg’.

• Den Helt Positive gruppe omfatter alle, der svarer ’Ja, helt 
sikkert’. 

3.4 Resultater

3.4.1 Beskrivelse af data anvendt i analysen
Når vi spurgte respondenterne, om de troede, at de ville 
købe dansk velfærdssvinekød med det fiktive mærke, fordelte 
svarene sig som vist i figur 3.1.

øget dyrevelfærd er knyttet til respondentens holdning til, 
om dyrevelfærden overhovedet bør forbedres, og om det er 
forbrugernes, der skal betale for det, når de køber svinekød. 
Den anden indikator angiver respondenternes betalingsvilje 
for dansk svinekød med det fiktive velfærdsmærke 
sammenlignet med standardsvinekød produceret i et andet 
EU-land. I besvarelsen af det andet forskningsspørgsmål 
skelner vi mellem de to grupper af respondenter, der 
udtrykker positiv indstilling til at købe det fiktive danske 
velfærdssvinekød: 

FIGUR 3.1 DANSKE, SVENSKE OG TYSKE RESPONDENTERS INTERESSE I AT KØBE DANSK VELFÆRDSSVINEKØD

Nej, helt sikkert ikke Nej, det tror jeg ikke Ja, det tror jeg Ja, helt sikkert Ved ikke

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Danske respondenter          Svenske respondenter         Tyske respondenter

Note: Baseret på spørgsmålet: ’Tror du, at du vil købe svinekød produceret i Danmark med dette velfærdsmærke?’

Figur 3.1 viser, at omkring 80 procent af de danske respon-
denter og 70 procent af de tyske siger, at de måske eller helt 
sikkert vil købe det danske velfærdssvinekød, mens kun 
omkring 40 procent af de svenske respondenter angiver, at de 
måske eller helt sikkert vil købe det danske velfærdssvinekød. 

Hvis vi kun regner dem med, der siger, at de helt sikkert vil 
købe dansk velfærdssvinekød, så er det godt 20 procent af de 
danske respondenter, godt 10 procent af de tyske og 3 procent 
af de svenske.



at kødet har en god smag, og at det kan fås i den butik, 
respondenten normalt handler i. Blandt de tyske respondenter 
er der flere, der prioriterer god smag, end at svinekødet er 
produceret i Tyskland. Samlet set er der knapt 30 procent 
af respondenterne i Danmark og Tyskland, der mener, at 
dyrevelfærd er blandt de fem vigtigste parametre, og knapt 40 
procent i Sverige. 

For at undersøge betydningen af forskellige indkøbsparametre 
blev respondenterne spurgt om, hvad der er vigtigst, når de 
køber svinekød. Mere konkret blev respondenterne bedt 
om at vælge op til fem af de vigtigste parametre ud af 18 
mulige. Figur 3.2 viser, at der er mange i Danmark, og især 
i Sverige, der går op i, at svinekødet er produceret nationalt. 
Næst efter national produktion er det i begge lande vigtigst, 

Danske respondenter          Svenske respondenter         Tyske respondenter

FIGUR 3.2 OVERSIGT OVER HVILKE INDKØBSPARAMETRE, DER ER VIGTIGE I FORBINDELSE MED KØB AF SVINEKØD 

BLANDT DANSKE, SVENSKE OG TYSKE RESPONDENTER 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ingen GMO-foder

Lille brug af antibiotika

Jeg kender landmanden

Kontrol med, at regler overholdes

Høj fødevaresikkerhed

Lav klimapåvirkning

Lav miljøpåvirkning

Økologisk

Høj dyrevelfærd

Lavt fedtindhold

Billigt

God smag

[Hjemlandsk] produktion

Passende udskæringer og pakkestørrelser

At jeg kan få det i den butik, jeg normalt handler i

Det ved jeg ikke

Ingen af disse

Andet

Note: Baseret på spørgsmålet: ’Hvad er vigtigt når du køber svinekød? Sæt op til fem krydser’.
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Som det er beskrevet i kapitel 2, er der i alle tre lande flere 
typer svinekød på markedet ud over konventionelt og 
økologisk svinekød. Tabel 3.1 viser, hvilke typer af svinekød 
respondenterne angav, at de typisk køber. Det fremgår af 
tabellen, at omkring 40 procent af respondenterne i alle tre 
lande angav, at de typisk køber standard svinekød. Blandt 
svenskerne er der en tilsvarende andel, der oplyste, at de typisk 
køber svinekød certificeret af Svenskt Sigill. Da der kun er 
otte svineproducenter i Sverige, der er Sigill-certificerede, må 
denne forbrugsandel antages at være overdrevet, men måske 
er den et udtryk for, at der lægges vægt på at vælge svensk 
produceret svinekød. Henholdsvis 20 procent af danskerne og 
30 procent af tyskerne sagde, at de køber svinekød produceret 
fra primært indendørs produktionssystemer med højere 
krav til dyrevelfærd end lovgivningen kræver. I alle landene 
er der omkring 20 procent, der angav, at de typisk køber 
økologisk svinekød. Med tanke på økologiske markedsandele 
på under 5 procent, forekommer dette tal højt, men det skal 
sammenholdes med mængden af den enkeltes forbrug af 
svinekød, før det kan afgøres, om der er modstrid mellem de 
to niveauer af forbrug af økologisk svinekød.

Der var ikke de store forskelle i, hvor ofte respondenterne i 
de tre lande spiser svinekød i løbet af en almindelig uge. Der 
var omkring 60 procent af respondenterne, der svarede, at de 
spiser svinekød 2-4 dage om ugen. Omkring 25 procent spiser 
svinekød højst en dag om ugen, mens cirka 15 procent spiser 
svinekød 5-7 dage om ugen, det vil sige hver dag eller næsten 
hver dag. 

Når vi spurgte respondenterne om deres vaner med hensyn 
til at købe kød fra udlandet, tegnede der sig en interessant 
tendens. Næsten en tredjedel af svenskerne gav udtryk for, 
at de aldrig køber svinekød fra andre EU-lande, og kun 15 
procent af svenskerne vidste ikke, hvor meget udenlandsk 
kød de køber. De tyske respondenter adskiller sig mest fra 
de svenske, idet bare 13 procent siger, at de aldrig køber 
udenlandsk, og næsten halvdelen ikke vidste, hvor meget 
udenlandsk kød de putter i indkøbskurven. De danske 
respondenter placerer sig mellem de svenske og de tyske 
respondenter med hensyn til, hvor meget udenlandsk kød 
de køber. Overraskende nok er det den samme andel af 
respondenterne i de tre lande, omkring 15 procent, der 
svarede, at de dækker over halvdelen af deres forbrug af 
svinekød med importeret kød. 
 

TABEL 3.1  OVERSIGT OVER HVILKE TYPER SVINEKØD RESPONDENTERNE (I PROCENT) I DANMARK, SVERIGE  

OG TYSKLAND KØBER ‘OFTE’ ELLER ‘STORT SET HVER GANG’, DE KØBER SVINEKØD 

Danmark Sverige Tyskland

Konventionelt/almindeligt svinekød 46 40 42 

Svinekød med forbedret dyrevelfærd (primært fra indendørs produktionssystemer) 191 452 293

John’s Selection 1 

Økologisk svinekød 254 17 205

Svinekød direkte fra en gård (fx en kvart gris) 2 4 10

Note: Baseret på spørgsmålet: ’Hvor ofte køber du følgende slags svinekød? 1 fx Fødevarestyrelsens velfærdsmærke ’Bedre dyrevelfærd’. Coop’s 

dyrevelfærdshjerte eller Antonius, 2 svenskt Sigill, 3 fx Initiative Tierwohl, Haltungsform, Für Mehr Tierschutz, Neuland, 4 fx Økologisk, Friland®   

eller ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, 5 fx. Naturland.’



denterne i alle tre lande bedt om at angive dels prioritering af 
velfærdsforbedringer i svineproduktionen (tabel 3.2) og dels 
sætte kroner på deres betalingsviljer for forbedringer inden for 
de enkelte velfærdsområder (figur 3.3-3.5). 

Vi ser i tabellen og på de efterfølgende figurer, at der ikke 
er markante forskelle – hverken mellem aspekter af velfærd 
eller mellem lande. Det skal dog fremhæves, at mere plads 
og at grisene kan komme udenfor er blandt de tre vigtigste 
velfærdsaspekter i alle tre lande. I Danmark og Sverige er 
antibiotikaforbrug ligeledes blandt de tre vigtigste områder, 
mens det ikke er så vigtigt for de tyske respondenter. 
Omvendt er hele haler ikke nævnt så ofte af de danske 
respondenter som et vigtigt område for grisenes velfærd,  
mens hver tredje af de tyske respondenter har fremhævet  
hele haler.

Dyrevelfærdsmærker garanterer hver især en række velfærds-
forbedringer i forhold til lovgivningen i det pågældende land. 
Efterhånden som der kommer flere mærker på markedet, 
kan det blive sværere for forbrugerne at danne sig et overblik 
over, hvad de enkelte mærker garanterer. I undersøgelsen 
forsøgte vi at belyse, i hvilket omfang respondenterne egentlig 
orker, eller prioriterer, at sætte sig ind i de specifikke krav 
bag de forskellige mærker. Vi fandt, at knapt halvdelen af 
respondenterne i alle tre lande ikke orker at sætte sig ind i 
kravene til de forskellige dyrevelfærdsmærker, mens 20-30 
procent giver udtryk for, at de godt orker det. Der er således 
mange respondenter, der ikke sætter sig ind i, hvilke specifikke 
velfærdsegenskaber mærkerne garanterer. Hvorvidt denne 
tendens skyldes, at det er besværligt og tidskrævende at 
danne sig et overblik over kravene, eller om respondenterne 
simpelthen ikke interesserer sig for det, er et åbent spørgsmål. 

3.4.2 Respondenternes betalingsvilje for de enkelte 
velfærdsegenskaber
For at få et indblik i hvilke aspekter af dyrevelfærd som 
forbrugerne er mest villige til at betale for, blev respon-

TABEL 3.2 PROCENTDELE AF RESPONDENTERNE I DANMARK, SVERIGE OG TYSKLAND, DER NÆVNER DE FORSKELLIGE 

VELFÆRDSEGENSKABER SOM VÆRENDE VIGTIGE

Danmark Sverige Tyskland

Soen skal have lov til at gå løs hele tiden 25 314 324

Grisene skal have mere plads i stalden 482 532 452

Grise skal have hele haler (ingen halekupering) 17 285 315

Grisene skal være mindre syge, så medicinforbruget kan nedbringes 531 463 29

Grisene skal have meget mere rodemateriale i stalden 264 16 19

Pattegrisene skal have lov til at være sammen med soen i længere tid 264 26 343

Alle grise skal kunne komme udenfor 443 571 501

Ved ikke 12 9 8

Note: Baseret på spørgsmålet: ’Nedenfor er der angivet en række måder, hvorpå man kan forbedre grisenes forhold. På hvilke områder 

synes du, at der mest er behov for at forbedre grisenes velfærd i EU? Vælg de tre ting, du synes, det er vigtigst at forbedre’. For hvert land er 

rangordningen af velfærdsegenskaber angivet fra 1 til 5.
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FIGUR 3.3 DANSKE RESPONDENTERS BETALINGSVILJE FOR VELFÆRDSEGENSKABER

FIGUR 3.4 SVENSKE RESPONDENTERS BETALINGSVILJE FOR VELFÆRDSEGENSKABER
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hvor grisen får en halv gang mere plads (dvs. i alt 1 m2 per gris)”. Betalingsviljerne er angivet kumulativt. Det betyder eksempelvis at 57% af 

danskerne vil betale mindst 1-5% ekstra for at grisen får en halv gang mere plads.

Note: Se figur 3.3
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FIGUR 3.5 TYSKE RESPONDENTERS BETALINGSVILJE FOR VELFÆRDSEGENSKABER

Note: Se figur 3.3
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Resultaterne fra den statistiske analyse viser, at der er stor 
forskel på, hvilke respondenter i de tre lande der er mest 
interesserede i at købe velfærdssvinekød fra Danmark. Dette  
er sammenfattet i tabel 3.3.

3.4.3 Hvilke danske, svenske og tyske respondenter kan 
i lyset af deres adfærd og holdninger i forbindelse med 
indkøb af svinekød forventes af være mest interesserede i  
at købe dansk velfærdssvinekød?

TABEL 3.3 OVERSIGT OVER HVAD DER KARAKTERISERER RESPONDENTER I DANMARK, SVERIGE OG TYSKLAND,  

DER ER MEST INTERESSEREDE I AT KØBE DANSK VELFÆRDSSVINEKØD

Danmark Sverige Tyskland

Højt forbrug af disse typer svinekød 

øger tilbøjeligheden for at købe 

dansk velfærdssvinekød 

Velfærdssvinekød fra (primært) 

indendørs produktion

Velfærdssvinekød fra udendørs 

produktion

Konventionelt kød

John’s Selection1

Velfærdssvinekød fra (primært) 

indendørs produktion

Hvis disse indkøbsparametre anses 

som vigtige, øges tilbøjeligheden til 

at købe dansk velfærdssvinekød

Dansk produktion 

Lavt fedtindhold 

Lav miljøpåvirkning1

Kontrol med at regler overholdes 

Høj dyrevelfærd

Kan få kødet i den butik, 

der normalt handles i 

Billigt kød

Kan få kødet i den butik, der 

normalt handles i 

Hvis disse indkøbsparametre 

anses som vigtige, mindskes 

tilbøjeligheden til at købe dansk 

velfærdssvinekød

Passende udskæringer og 

pakkestørrelser

Svensk produktion Tysk produktion

Kender landmanden

Disse variable øger tilbøjeligheden til 

at købe dansk velfærdssvinekød

Positiv betalingsvilje for 

velfærdssvinekød fra EU

Orker at sætte sig ind i 

mærkekravene

Positiv betalingsvilje for 

velfærdssvinekød fra EU

Køber meget kød fra EU

Positiv betalingsvilje for 

velfærdssvinekød fra EU

Har fået information om 

medicinforbruget 

Spiser meget svinekød

Disse variable mindsker 

tilbøjeligheden til at købe dansk 

velfærdssvinekød

Orker ikke at sætte sig ind 

i mærkekravene 

Note: Resultaterne er signifikante på minimum 0,05-niveau. 1 Signifikant på 0,06-niveau

I Danmark tiltaler dansk velfærdssvinekød de respon-
denter, der i forvejen køber velfærdssvinekød (både fra 
indendørs og udendørs produktionssystemer). Desuden 
orker de mest interesserede danske respondenter at sætte 

sig ind i velfærdskravene og lægger vægt på en række 
indkøbsparametre, der fokuserer på produkt- og produktions-
egenskaber som eksempelvis lavt fedtindhold og lav miljø-
påvirkning. 



forbrug eller forbruget i udlandet, der har påvirket lysten til  
at købe dansk velfærdssvinekød. 

3.4.4 Hvad er betalingsviljen for dansk velfærdssvinekød 
blandt de respondenter i Danmark, Sverige og Tyskland, 
der er positive overfor til at købe det?
Tabel 3.4 viser, hvordan respondenterne forholder sig til,  
om dyrevelfærdslovgivningen er tilstrækkelig, og om hvorvidt 
de mener, at forbrugerne bør betale for velfærdsforbedringer. 
Svarene er vist som gennemsnit for alle respondenter og for 
henholdsvis de Helt Positive og de Delvist Positive grupper. 
Sammenstillingen viser, at der både er store forskelle mellem 
grupperne og landene. Blandt de svenske respondenter er  
det især de Helt Positive, der mener, at lovgivningen sikrer 
grisene tilstrækkelig velfærd, mens det i Danmark er de Helt 
Positive, der er mindst tilfredse med lovgivningen. De tyske 
respondenter adskiller sig ved, at 20 procent ikke synes, at 
velfærden blandt grisene er god nok, men de mener ikke, at 
det er forbrugerne, der skal betale for forbedringerne, hvilket 
er cirka dobbelt så mange som blandt danskere og svenskere. 

Blandt svenskerne skal det mest interesserede segment findes 
blandt respondenter, der typisk køber almindeligt kød eller 
i et vist omfang importeret kød med højere velfærd, end 
EU-lovgivningen kræver. For svenskerne er det vigtigt, at 
kødet er billigt, og der er tendens til, at de ikke orker at sætte 
sig ind i kravene bag velfærdsmærkerne. Der er størst interesse 
for dansk velfærdssvinekød blandt de svenske respondenter, 
der prioriterer bekvemmelighed i form af, at kødet kan fås i 
den butik, hvor de normalt køber ind. 

Det mest interesserede segment i Tyskland køber 
meget svinekød, typisk velfærdssvinekød fra indendørs 
produktionssystemer. Som det også var tilfældet i Sverige, 
er der i Tyskland større interesse for dansk velfærdssvinekød 
blandt respondenter, der prioriterer bekvemmelighed. 
Gruppen af tyskere, der har fået information om antibiotika-
forbrug i de tre lande, er mere tilbøjelige til at erklære sig 
parate til at købe det danske kød. Da respondenterne blev 
informeret om både dansk, svensk og tysk antibiotikaforbrug, 
er det ikke muligt at afgøre, om det er øget viden om eget 

TABEL 3.4 RESPONDENTERNES (I PROCENT) TILBØJELIGHED TIL AT VILLE BETALE FOR VELFÆRDSFORBEDRINGER 

VED SVINEKØD

Danmark Sverige Tyskland

A
lle

D
elvist Positive

H
elt Positive

A
lle

D
elvist Positive

H
elt Positive

A
lle

D
elvist Positive

 H
elt Positive

Jeg synes, at lovgivningen sikrer grise god velfærd, derfor vil jeg ikke betale mere for 

forbedringer i grisenes velfærd, når jeg køber svinekød 
20 19 12 14 15 34 13 12 15

Jeg synes ikke, at lovgivningen sikrer grisene en god velfærd, men jeg synes ikke,  

at det er mig som forbruger, der skal betale for at forbedre grisenes velfærd
13 13 13 11 13 12 21 22 19

Når jeg køber svinekød, vil jeg gerne betale lidt mere for små forbedringer i grisenes velfærd 32 37 38 28 30 20 31 35 38

Når jeg køber svinekød, vil jeg gerne betale en del mere for at opnå væsentlige forbedringer 

i grisenes velfærd
16 14 28 26 20 12 22 22 21

Ved ikke/Jeg passer ikke på nogen af udsagnene/Andet 18 16 8 20 21 22 12 9 6

Note: Baseret på spørgsmålene: ‘Vælg det udsagn, der passer bedst på dig’ og ’Tror du, at du vil købe svinekød produceret i Danmark med dette 

velfærdsmærke?’. 
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er vist i tabel 3.5. Eksempelvis ses det, at i gennemsnit vil 
32 procent af de danskere, der køber svinekød, 17 procent 
af svenskerne og 29 procent af tyskerne gerne betale mindst 
11 procent mere for dansk svinekød med det fiktive mærke 
i forhold til standard EU-kød. Hvis vi i stedet antager, 
at prispræmien er mindst 26 procent mere for dansk 
velfærdssvinekød, halveres andelen af respondenter, der 
vil betale denne merpris til henholdsvis 12 procent af de 
danske og tyske respondenter og 6 procent af de svenske. 
Overordnet viser tabellen, at der er stor forskel på, hvor 
mange der vil betale forskellige merpriser – både på tværs af 
landene og inden for de positive grupper af respondenter. Og 
som forventet antyder tallene, at salgspotentialet falder, når 
prispræmien stiger.

Overordnet set er det omkring halvdelen af respondenterne, 
der gerne vil betale for velfærdsforbedringer, når de køber 
svinekød. Især i Danmark, men også i Tyskland, er der en 
sammenhæng mellem at tilhøre de grupper, der er positive 
over for at købe dansk velfærdssvinekød og være villige til 
at betale for velfærdsforbedringer. Det skal dog bemærkes, 
at der i Danmark er en del af de Helt Positive, der også ville 
være villige til at betale meget mere for større forbedringer 
i dyrevelfærden. Blandt de svenske respondenter er det 
hovedsagligt dem, der svarer, at de generelt ikke vil betale for 
velfærdsforbedringer, der tilhører den Helt Positive gruppe i 
forhold til køb af dansk velfærdssvinekød. 

Respondenternes vilje til at betale forskellige merpriser for 
dansk svinekød sammenlignet med EU-standardsvinekød 

TABEL 3.5 BETALINGSVILJEN FOR DANSK VELFÆRDSSVINEKØD BLANDT RESPONDENTERNE (I PROCENT) I DANMARK, 

SVERIGE OG TYSKLAND I FORHOLD TIL STANDARD SVINEKØD FRA ET ANDET EU-LAND

Danmark Sverige Tyskland

A
lle

D
elvist Positive

H
elt Positive

A
lle

D
elvist Positive

H
elt Positive

A
lle

D
elvist Positive

H
elt Positive

Ved ikke 13 9 6 18 8 5 13 7 2

0 % ekstra 87 91 94 82 92 95 87 93 98

Mindst 1-5 % ekstra 75 84 90 55 78 56 69 82 84

Mindst 6-10 % ekstra 59 65 82 35 52 44 50 60 68

Mindst 11-25 % ekstra 32 33 54 17 23 27 29 31 47

Mindst 26-50 % ekstra 12 9 27 6 7 15 12 13 23

Mindst 51-100 % ekstra 4 3 11 2 2 5 5 4 10

> 100 % ekstra 1 1 3 1 0 2 1 1 2

Note: Baseret på spørgsmålene: ’Hvor meget mere vil du betale for svinekød med dette dyrevelfærdsmærke i forhold til, hvad du betaler for 

standard svinekød produceret i et andet EU-land?’ og ’Tror du, at du vil købe svinekød produceret i Danmark med dette velfærdsmærke?’. 

Andelene er vist kumulativt i tabellen.



udtrykker størst interessere i at købe dansk velfærdsvinekød, 
er mere opmærksomme på prisen end dem, der viser 
mindst interesse for dansk velfærdssvinekød – og de plejer 
at købe almindeligt svinekød. Desuden er de tilfredse med 
den svenske dyrevelfærdslovgivning og vil ikke betale for 
yderligere forbedringer. Dette kan afspejle, at velfærden af 
det danske velfærdssvinekød ”kun” ligger på niveau med den 
svenske lovgivning, og at de svenske respondenter måske 
formoder, at det danske velfærdssvinekød er billigere end det 
svenskproducerede kød. Derved kan dansk velfærdssvinekød 
måske appellere til en gruppe svenske respondenter, der er 
interesseret i velfærd på niveau med den svenske lovgivning, 
men ikke kan eller vil betale for det svenske kød.
 
I Tyskland var der stort set lige så stor en andel af respon-
denterne, der er positive over for dansk velfærdssvinekød, 
som der var i Danmark med (70 procent positive og heraf 
godt 10 procent helt sikre på, at de vil købe det fiktive danske 
velfærdssvinekød). Vores resultater tyder på, at markeds-
føringen i Tyskland bør rettes mod forbrugere, der spiser 
meget svinekød og gerne vil betale lidt mere for mindre 
velfærdsforbedringer. Desuden kan det være vigtigt for  
dem med størst interesse i både Sverige og Tyskland, at  
kødet sælges der, hvor de normalt køber ind. 

Nogle undersøgelser har fundet, at det at give respondenterne 
detaljerede oplysninger om de forhold, under hvilke dyr 
opdrættes, kan øge betalingsviljen for produkterne (se fx 
Napolitano et al. 2008). Vores resultater antyder, at dette 
også kan være tilfældet for de mest interesserede respondenter 
i Danmark, der ofte gerne involverer sig i de specifikke 
velfærdskrav. Modsat udviser respondenterne med størst 
interesse i Sverige ikke dette engagement, hvilket indikerer, 
at der i Sverige ikke er behov for at skitsere de specifikke 
velfærdskrav.

Når vi ser på betalingsviljen for dansk velfærdssvinekød er der 
dog ikke grundlag for den store optimisme i forhold til øget 
salg af dette kød. I Danmark og Tyskland angiver 12 procent 
af respondenterne og i Sverige 6 procent, at de vil betale mere 
end 25 procent mere for det fiktive danske velfærdssvinekød 

Ved at tage hensyn til de positive gruppers størrelse (se 
figur 3.1), kan vi få en ide om, hvor stor en andel af alle 
respondenter, der både er villige til at betale en given merpris, 
og som tilhører en af de positive grupper. I Danmark er der 
således 5 procent af alle respondenter, der er villige til at 
betale mere end 25 procent mere for dansk velfærdssvinekød 
og tilhører gruppen af Delvist Positive respondenter. I Sverige 
og Tyskland er de tilsvarende andele for de Delvist Positive på 
3 procent og 7 procent, henholdsvis. Ser vi i stedet på hvor 
mange af respondenterne, der tilhører den Helt Positive gruppe 
og som er villige til at betale over 25 procent mere for dansk 
velfærdssvinekød, omfatter det 6 procent af danskerne, 0 
procent af svenskerne og 3 procent af tyskerne. 

3.5 Diskussion

Analysen understreger tydeligt, at det er meget forskellige 
segmenter i de tre lande, der udtrykker størst interesse i 
at købe det fiktive danske velfærdssvinekød fra indendørs 
produktion. Det indebærer, at produktet skal markedsføres 
forskelligt i de tre lande. 

I Danmark har i alt 80 procent af respondenterne en positiv 
indstilling til at købe det fiktive danske velfærdssvinekød, 
og heraf siger godt 20 procent, at de er helt sikre på, at de 
gerne vil købe det. De danske respondenter, der er positive 
over for at købe dansk velfærdssvinekød fra indendørs 
produktion, er samtidig villige til at betale meget for større 
velfærdsforbedringer, og de køber i forvejen velfærdssvinekød 
fra både indendørs og udendørs produktionssystemer. Vores 
analyse peger derfor på, at der er en risiko for, at øgede 
markedsandele for indendørs velfærdssvinekød i Danmark 
tages fra markederne for økologisk og frilandssvinekød snarere 
end fra markedet for standardkød. Dette problem blev også 
påpeget i Denver et al. (2017), der viste, at forbrugerne kun er 
villige til at betale en relativt lav merpris for højere niveauer af 
dyrevelfærd i forhold til mellemniveauerne.

I Sverige siger omkring 40 procent af respondenterne, at de 
er positive overfor at købe det danske velfærdskød. Heraf er 
der kun 3 procent, der siger, at de helt sikkert vil købe det 
fiktive danske velfærdssvinekød. De svenske respondenter, der 
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Positive), så er det godt 20 procent af de danske respondenter, 
godt 10 procent af de tyske og 3 procent af de svenske. Når 
vi også tager højde for respondenternes villighed til at betale 
en merpris på mere end 25 procent for velfærdssvinekødet, er 
vi nede på at markedspotentialet er 6 procent af danskerne, 
3 procent af tyskerne og stort set ingen svenskere, der kan 
formodes at være potentielle aftagere. Det største markeds-
potentiale er blandt de danske og tyske forbrugere, mens 
svenskerne er meget loyale over for nationalt produceret 
grisekød.
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i forhold til standardsvinekød fra et andet EU-land. Og 
endnu mindre andele af respondenterne tilkendegiver både, 
at de gerne vil købe det fiktive danske velfærdssvinekød og er 
villige til at betale den merpris på omkring 25 procent, som 
det forventes at koste mere at producere kødet (se kapitel 7). 
Resultaterne understreger, at potentialet for at sælge dansk 
velfærdssvinekød er størst i Danmark efterfulgt af Tyskland, 
hvorimod potentialet er begrænset i Sverige. På samme 
måde som der i dag findes et begrænset marked for svinekød 
mærket med John’s Selection i Sverige, kan det tænkes, at 
dansk velfærdssvinekød kan udgøre en niche i Sverige, hvis det 
prissættes under svensk standardsvinekød. 

Som det altid er tilfældet med undersøgelser baseret på 
respondenters udsagn om deres adfærd snarere end deres 
faktiske adfærd, er vi klar over, at der er risiko for, at 
respondenterne overvurderer både deres betalingsvilje og deres 
tilbøjelighed til at ville købe velfærdskød. Denne hypotetiske 
bias kan altid forekomme i betalingsviljestudier som dette, 
hvilket gør, at resultaterne skal tolkes med varsomhed. 

3.6 Konklusion og perspektiver

Dette kapitel er baseret på en tværnational forbruger-
undersøgelse af danske, svenske og tyske respondenters 
tilbøjelighed til at købe dansk velfærdssvinekød. En statistisk 
analyse viser, at det danske velfærdsvinekød appellerer til 
væsentligt forskellige segmenter i de tre lande. I Danmark 
er de respondenter, der udtrykker størst interesse i 
dansk velfærdssvinekød, generelt optaget af dyrevelfærd 
og køber normalt velfærdssvinekød. I modsætning 
hertil er de mest interesserede svenskerne mere pris- og 
bekvemmelighedsorienterede og normalt køber almindeligt 
svinekød. De mest interesserede tyske købere positionerer 
sig imellem de svenske og de danske, da de gerne betaler lidt 
mere for små velfærdsforbedringer, men som også betoner 
vigtigheden af bekvemmelighed. Generelt tyder undersøgelsen 
på, at markedsføring bør målrettes forskellige forbrugere i de 
tre lande. 

Hvis vi ser på dem, der siger, at de helt sikkert vil købe det 
fiktive danske velfærdssvinekød (dem vi har kaldt de Helt 
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Kapitel 4 
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Kapitlet tager udgangspunkt i, at forbrugernes 
dyreetiske og nationale orienteringer kan være 
udslagsgivende for, om de vil købe velfærdssvinekød 
fra udlandet generelt og fra Danmark specifikt. Ved 
hjælp af spørgeskemadata inddelte vi derfor forbrugere 
i henholdsvis Sverige, Tyskland og Danmark i grupper 
ud fra disse to overordnede dimensioner. I alle tre lande 
identificerer vi seks ensartede forbrugergrupper. Tre 
forbrugergrupper er i det store og hele ikke villige til 
at betale for velfærdssvinekød (herunder folk, der slet 

ikke spiser svinekød). Der er tre forbrugergrupper, der er 
engagerede i dyrevelfærd. Grupperne er forskellige med 
hensyn til deres dyreetiske orienteringer og præference for 
nationalt produceret kød. I Danmark og Sverige finder 
vi, at disse tre forbrugergrupper i høj grad prioriterer 
at købe velfærdssvinekød fra hjemlandet. Blandt tyske 
forbrugergrupper, der er engageret i dyrevelfærd, er der 
betydelig højere parathed til at købe velfærdssvinekød 
fra andre lande, og relativt mange tyske husholdninger 
rapporterer, at de er villige til at betale mindst 25 procent 
mere for dansk velfærdssvinekød.

4.1 Indledning

I dette kapitel bruger vi spørgeskemadata indsamlet i tre 
lande til at undersøge, om der er forbrugere i henholdsvis 
Sverige og Tyskland, der er villige til at købe udenlandsk, 
herunder dansk, velfærdssvinekød. Det undersøges også, 
om der er danske forbrugere, som vil købe velfærdssvinekød 
fra udlandet. Ligesom i kapitel 3 har vi valgt at inddele 
forbrugerne i de tre lande i segmenter (forbrugergrupper), idet 
der kan være stor forskel på, hvor meget forskellige grupper 
af forbrugere går op i en række forhold, som angiveligt 
er centrale for valget af velfærdssvinekød. I dette kapitel 
fokuserer vi på to overordnede dimensioner i identifikationen 
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mener tilhængerne af den dyrerettighedsorienterede position, 
at mennesker bør undlade at bruge dyrene til egen nytte. Vi 
forventer, at sådanne forbrugere formentlig har en ambition 
om kun at købe og spise kød, hvor dyrene har haft særdeles 
gode forhold, og på sigt måske helt at undlade at spise kød. 

Dyrebeskyttelsesorienteringen lægger vægt på, at mennesker 
har ret til at bruge dyr. Imidlertid er det vigtigt for folk, der 
indtager denne position, at dyrene behandles anstændigt, 
imens vi har dem i vores varetægt, og at der så vidt muligt 
sikres, at de ikke lider overlast. Det kan tænkes, at de 
dyrebeskyttelsesorienterede vil være parate til at acceptere 
velfærdskød fra produktionsformer, hvor forbedringerne 
i forhold til standardproduktionen er mere begrænsede, 
end hvad der ses som acceptabelt for tilhængerne af 
dyrerettighedsorienteringen.

Hvis man omsætter de to dyreetiske positioner til markedet 
for velfærdskød, er det en oplagt hypotese, at folk, der er 
dyrebeskyttelsesorienterede, ønsker at købe velfærdssvinekød 
på mellemniveau – typisk indendørs produktion med 
forbedringer i form af eksempelvis hundrede procent løse 
søer, ingen halekupering og mere halm og plads, mens 
dyrerettighedsorienterede ønsker at købe kød med det højeste 
niveau af velfærdsforbedringer  –typisk en eller anden form for 
udendørs produktion. 

I et forholdsvist nyt studie af den danske befolkning viste det 
sig imidlertid, at folk med højere dyrebeskyttelsesorientering 
førte til lidt lavere købsinteresse i dyrevelfærdskød på 
mellemniveau sammenlignet med folk med lavere dyre-
beskyttelsesorientering. Dette var et overraskende resultat. 
Det nævnte studie kiggede dog kun på sammenhængen på et 
gennemsnitligt befolkningsniveau (Lund et al., 2019). Og vi 
forventer, at en mere nuanceret inddeling i forbrugergrupper 
i de tre lande kan identificere en forbrugergruppe, der er 
parat til at købe dyrevelfærdssvinekød med baggrund i en 
dyrebeskyttelsesorientering. En alternativ hypotese er, at 
alle forbrugere, der vil købe velfærdskød (uanset om det 
er mellem- eller højniveau), udelukkende er drevet af en 
dyrerettighedsorientering.

af forbrugergrupper, som formodes at være vigtige for valget af 
udenlandsk velfærdskød; nemlig præference for nationalt versus 
internationalt produceret svinekød og dyreetiske orienteringer. 
Disse to dimensioner beskrives nærmere nedenfor med fokus 
på de dyreetiske orienteringer.

Præference for nationalt versus internationalt produceret svinekød 
Som beskrevet i kapitel 1, er det velkendt, at forbrugere 
ofte foretrækker fødevarer, der er produceret i hjemlandet 
(Newman et al., 2014). Eksempelvis har nogle spørgeskema-
studier vist, at kødets oprindelsesland typisk vejere tungere 
end hensynet til dyrenes velfærd (Grunert et al, 2018; Pouta 
et al., 2010). I denne segmentering har vi derfor valgt at 
inddrage spørgsmålet om præference for nationalt produceret 
svinekød på linje med de såkaldte dyreetiske orienteringer.

Dyreetiske orienteringer 
Forbrugere, der er parate til at købe velfærdssvinekød, har ofte 
en interesse i dyrevelfærd. Det er imidlertid ikke særlig klart 
eller empirisk underbygget, hvilke dyreetiske overvejelser, 
der ligger til grund for en sådan interesse. I takt med at der 
udvikles en palet af dyrevelfærdskød og -mærker, kan man 
forestille sig, at mærkerne vil appellere i mere eller mindre 
grad til forbrugerne afhængigt af deres forestillinger om, 
hvordan vi bør behandle dyr. 

I den teoretiske litteratur skelnes der mellem en række 
forskellige udgaver af disse forestillinger, såkaldte dyre-
etiske orienteringer, herunder dyrerettighedsorienteringen, 
dyrebeskyttelsesorienteringen og den antropocentriske 
orientering (Lund et al., 2019). Den antropocentriske 
orientering, hvor dyrene betragtes som værende underlegne 
mennesker, og hvor holdningen er, at mennesker frit kan 
bruge dem, forventes at resultere i meget lille eller slet ingen 
interesse i velfærdssvinekød. De to andre retninger, navnlig 
dyrerettighedsorienteringen og dyrebeskyttelsesorienteringen, kan 
tænkes at medføre mere interesse i og køb af velfærdssvinekød. 

Forbrugere, som er båret af en dyrerettighedsorientering lægger 
vægt på, at dyrene er tænkende og følende væsener og i så 
henseende etisk set er på linje med mennesker. Af denne årsag 



I kapitlets deskriptive tabeller og opgørelser anvendes en 
(post-stratificeret) vægtet variabel, som sikrer, at de tre 
stikprøver er repræsentative for de respektive lande med 
hensyn til køn, alder, bopælsområde og uddannelse. 

4.3 Resultater

4.3.1 Fem forbrugergrupper i Sverige, Tyskland og 
Danmark – en oversigt
I alle tre lande viste det sig, at fem grupper af forbrugere 
af svinekød (plus en forbrugergruppe, som slet ikke spiser 
svinekød) giver en interessant karakteristik af de forskellige 
potentialer for afsætning af udenlandsk velfærdssvinekød, 
der er til stede i de tre lande.  Det viste sig desuden, at der 
er meget store ligheder i forbrugergrupperne på tværs af 
de tre lande. Af denne årsag anvendes samme navngivning 
af de seks forbrugergrupper. Nedenfor præsenterer vi 
forbrugergrupperne (se yderligere oversigt i tabel 4.1)

Først og fremmest skal det nævnes, at der er en ikke ubetyde-
lig gruppe af forbrugere, som hverken spiser eller køber svinekød 
til andre. Dette er særligt fremherskende i Sverige og Tyskland, 
hvor andelen er oppe på cirka 9 procent, mens andelen kun er 
4-5 procent af danskerne. Disse forbrugere er kendetegnet ved 
lav grad af antropocentrisk orientering og – særligt i Tyskland 
og Sverige – meget høj dyreetisk orientering. 

4.2 Data, spørgeskemaet og analyse

Kapitlet anvender data fra det samme spørgeskema, som 
der blev rapporteret fra i kapitel 3. Nærmere detaljer om 
dataindsamlingen kan også læses i kapitel 3. 

For at identificere forskellige forbrugergrupper i forhold til 
deres parathed til at købe velfærdssvinekød fra udlandet blev 
der foretaget en såkaldt klyngeanalyse. Dette er en metode, 
der kan bruges til at inddele forbrugerne i to eller flere 
grupper baseret på en række udvalgte variable. Vi indsatte i alt 
syv variable i klyngeanalysen, der alle har at gøre med de to 
overordnede dimensioner, som blev diskuteret i indledningen 
(Præference for nationalt versus internationalt produceret 
svinekød og dyreetiske orienteringer). 

Efter identifikation og beskrivelse af forbrugergrupperne 
i alle lande kiggede vi for hvert land videre på, hvad der 
karakteriserer grupperne med hensyn til: 1) hvordan ser  
deres forbrug af svinekød ud med hensyn til hyppighed,  
type af svinekød, der spises/indkøbes og oprindelsesland?  
Og 2) i hvilket omfang er grupperne villige til at betale  
mere for udenlandsk velfærdssvinekød? Interesserede læsere 
der vil vide mere om dataanalysen, herunder variable der 
indgik i klyngeanalysen, kan kontakte førsteforfatteren til 
dette kapitel.
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Uengagerede: Forbrugergruppen er kendetegnet ved at have en 
uklar dyreetisk holdningsprofil (gruppen er mest tilbøjelig til 
at svare ”hverken uenig eller enig” med hensyn til dyreetiske 
spørgsmål), meget lavt engagement i dyrevelfærdsspørgsmål 
og lille parathed til at købe udenlandsk velfærdssvinekød. 
Gruppen udgør cirka 12 procent af de svenske, 15 procent af 
de tyske og 18 procent af de danske forbrugere. 

Antropocentriske: Denne forbrugergruppe har meget lavt 
engagement i dyrevelfærdsspørgsmål og meget høj antro-
pocentrisk orientering. Gruppen udgør cirka 12 procent 
af de svenske og tyske forbrugere og hele 29 procent af de 
danske forbrugere. Gruppen har meget lavt engagement i 
dyrevelfærdsspørgsmål og lille parathed til at købe udenlandsk 
velfærdssvinekød.

1 Antropo-

centrisk

2 Uengagerede 3 Internationalt 

dyre-

beskyttelses-

orienteret

4 Nationalt  

dyre-

beskyttelses-

orienteret 

5 Nationalt 

dyrerettigheds-

orienteret

6 Spiser 

og køber 

ikke 

svinekød

1 Præference for nationalt 

svinekød 
O O O h h

Ikke 

besvaret

2 Mistillid til udenlandsk 

svinekød 
O O O h h

Ikke 

besvaret

3 Dyrerettighedsorientering i O i i h h

4 Dyrebeskyttelsesorientering O O h h O O

5 Antropocentrisk orientering  h O O O i i

6 Engagement i dyrevelfærds-

spørgsmål 
i i h h h

Ikke 

besvaret

7 Parathed til at betale for 

udenlandsk velfærdssvinekød 
O O h O O

Ikke 

besvaret 

Tegn notation h: meget høj ; O: middelposition ; i: meget lav

Udbredelse af forbrugergrupperne i de tre lande:

 Sverige
11,8 % 12,0 % 13,9 % 30,0 % 23,6 % 8,8 %

 Tyskland
12,2 % 14,5 % 10,9 % 30,5 % 22,5 % 9,4 %

 Danmark
28,5 % 17,6 % 15,4 % 19,5 % 14,6 % 4,4 %

TABEL 4.1 EN OVERSIGT OVER SEKS FORBRUGERGRUPPER OG DERES UDBREDELSE  

(ANDEL I BEFOLKNINGEN) I SVERIGE (N=1.613), TYSKLAND (N=1.607) OG DANMARK (N=1.612)



nationalt dyrerettigheds-orienterede på trods af, at man kunne 
forestille sig, at denne gruppe forsøger at undgå kød hyppigt i 
kraft af deres etiske orientering.

Køb af svinekød fra andre EU-lande: I alle lande er der en 
relativt høj andel af forbrugerne, der ikke ved, hvor meget 
svinekød de køber fra andre EU-lande. Blandt de svenske 
forbrugere angiver mellem 11 og 28 procent (afhængigt af 
gruppe) ”ved ikke” til, hvor meget svinekød de køber fra 
andre EU-lande. Denne andel er endnu  større i Tyskland, 
hvor mellem 40 og 54 procent ikke ved, hvor meget af 
svinekødet, som de køber, der kommer fra andre EU-lande. 
Danmark falder midt imellem, idet der er mellem 17 og 48 
procent af forbrugerne i de fem grupper, der ikke ved, hvor 
meget af deres svinekød der kommer fra et andet EU-land. 
Det er særligt de nationalt dyrerettighedsorienterede og de 
nationalt dyrebeskyttelsesorienterede, som undlader køb af 
udenlandsk svinekød, og som kan redegøre for, om deres kød 
er produceret i hjemlandet eller ej. Men der er betydelige 
forskelle mellem landene, idet over 40 procent af de tyske 
forbrugerne i disse to grupper ikke kender andelen af 
udenlandsk svinekød, mens andelene er 11 og 13 procent i de 
to samme svenske forbrugergrupper og 17 og 25 procent i de 
to samme danske forbrugergrupper.

Typer af svinekød der indkøbes: Som forventet er det 
de forbrugere, som går op i dyrevelfærd, der køber de 
eksisterende velfærdssvinekødsmærker. 

I Sverige er det særligt de nationalt dyrerettighedsorienterede 
og de nationalt dyrebeskyttelsesorienterede, der driver markedet 
for velfærdssvinekød, idet de i højere grad end alle andre 
grupper køber velfærdssvinekød i form af økologisk svinekød. 
De internationalt dyrebeskyttelsesorienterede køber ikke særlig 
meget økologisk svinekød.

I Tyskland køber de nationalt dyrerettighedsorienterede 
oftest velfærdssvinekød, det vil sige økologisk svinekød 
og svinekød med et velfærdsmærke, efterfulgt af de 
nationalt dyrebeskyttelsesorienterede og de internationalt 
dyrebeskyttelsesorienterede, som spiser de to velfærdstyper lidt 

Internationalt dyrebeskyttelsesorienterede: Forbrugergruppen 
vægter ikke nationalt svinekød så højt og har ikke væsentlig 
mistillid til udenlandsk produceret svinekød. Gruppen har 
desuden høj dyrebeskyttelsesorientering og er engageret 
i dyrevelfærdsspørgsmål. Endelig skiller gruppen sig ud 
ved en betydelig parathed over for køb af udenlandsk 
velfærdssvinekød. Gruppen udgør cirka 14 procent af de 
svenske, 11 procent af de tyske og 15 procent af de danske 
forbrugere. 

Nationalt dyrebeskyttelsesorienterede: Forbrugergruppen 
har stor præference for nationalt produceret kød og høj 
mistillid til udenlandsk kød. Gruppen er desuden engageret 
i dyrevelfærdsspørgsmål, men har (sammenlignet med 
internationalt dyrebeskyttelsesorienterede) relativt lille parathed 
til at købe udenlandsk velfærdssvinekød. Gruppen udgør cirka 
30 procent af de svenske, 31 procent af de tyske og 20 procent 
af de danske forbrugere.

Nationalt dyrerettighedsorienterede: Forbrugergruppen 
er særdeles engageret i dyrevelfærdsspørgsmål og meget 
dyrerettighedsorienteret. Samtidig har gruppen stor præference 
for nationalt kød, mistillid til udenlandsk kød og udviser 
mindre parathed til at købe udenlandsk velfærdssvinekød end 
den internationalt dyrebeskyttelsesorienterede gruppe. Gruppen 
udgør cirka 24 procent af de svenske, 23 procent af de tyske 
og 15 procent af de danske forbrugere. 

4.3.2 En nærmere karakteristik af de svenske, tyske og 
danske forbrugeres køb af svinekød 
I det følgende ses der nærmere på gruppernes forbrug af 
svinekød med hensyn til hyppighed, type af svinekød og 
oprindelsesland. Gruppen af forbrugere, der ikke spiser eller 
køber svinekød er ikke medtaget i denne del af analysen. 

Forbrug af svinekød: I alle tre lande spiser de fem forbruger-
grupper svinekød relativt ofte, idet en klar majoritet spiser 
svinekød ”2-4” eller ”5-7” gange om ugen. Den eneste 
gruppe, der skiller sig ud, er de antropocentriske, der spiser 
svinekød oftere end andre. Der er ikke nogen gruppe, som 
skiller sig markant ud ved et meget lavt forbrug; heller ikke de 
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til at være den dyrerettigheds-orienterede gruppe, som er 
mest interesseret i og villig til at betale for mellemniveau-
velfærdskød. Et tredje ensartet og ret overraskende resultat er, 
at de internationalt dyrebeskyttelsesorienterede forbrugere ikke 
har særlig høj betalingsvilje over for udenlandsk produceret 
velfærdskød; i hvert fald ikke sammenlignet med de nationalt 
dyrerettighedsorienterede. 

Der er også en meget iøjnefaldende og markedsmæssig 
relevant forskel mellem landene. Nærmere bestemt så 
skiller Tyskland sig væsentligt ud fra de to andre lande 
ved, at der blandt de tyske forbrugere er betydeligt mindre 
forskel i betalingsvilje for henholdsvis tysk velfærdssvinekød 
og velfærdssvinekød produceret i Danmark eller et andet 
EU-land. Særligt blandt de internationalt dyrebeskyttelses-
orienterede og nationalt dyrebeskyttelsesorienterede tyskere 
er der kun marginal forskel i betalingsviljen for dansk og 
tysk produceret velfærdssvinekød, idet den gennemsnitlige 
forskel i betalingsparathed er på 2-3 procentpoint. Blandt 
de dyrevelfærdsengagerede grupper i Danmark og Sverige er 
forskellen i betalingsvilje mellem 6,5 og 15 procentpoint.

mindre hyppigt (de to sidstnævnte grupper er omtrent lige 
tilbøjelige til at købe velfærdssvinekød).

I Danmark skiller de nationalt dyrerettighedsorienterede sig ud 
ved i særlig høj grad at indkøbe velfærdssvinekød, hvor grisene 
har adgang til at komme ud (herunder økologisk svinekød, 
frilandssvinekød eller ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’). De 
tre danske forbrugergrupper, som går op i dyrenes velfærd, 
køber i nogenlunde samme omfang velfærdssvinekød fra 
indendørs produktioner (det vil sige Fødevarestyrelsens 
velfærdsmærke ’Bedre dyrevelfærd’, Coops dyrevelfærdshjerte 
eller Antonius). 

4.3.3 Forbrugergruppernes betalingsvilje for 
velfærdssvinekød fra andre EU-lande og Danmark
I dette afsnit kigger vi nærmere på, hvor betalingsvillige 
forbrugerne i de tre lande er, hvad angår velfærdssvinekød fra 
andre EU-lande og Danmark. 

I kapitel 3 blev det beskrevet, at vi i spørgeskemaet bad 
respondenterne svare på, hvor meget ekstra de ville betale 
for et (fiktivt) dansk dyrevelfærdsmærke, der indeholder 
fem forbedringer i dyrevelfærd sammenlignet med standard 
svinekød fra et andet EU-land. Her undersøger vi for 
hvert land betalingsviljen for det fiktive mærke i de fem 
forbrugergrupper, hvis svinekødet er produceret i hjemlandet, 
Danmark eller et andet EU-land (i Danmark blev de spurgt 
til: hjemlandet, Tyskland og et andet EU-land). 

I Figur 4.1 angives det for hvert land, hvor mange 
procent ekstra de fem forbrugergrupper gennemsnitligt 
er parate til at betale for det fiktive dyrevelfærdsmærke. 
Der er nogle ensartede mønstre på tværs af de tre 
lande. Således er antropocentrikerne og de uengagerede de 
mindst betalingsvillige i alle lande. I alle tre lande er det 
også de nationalt dyre-rettighedsorienterede, der har højest 
betalingsvilje for nationalt produceret velfærdskød. Denne 
sidste iagttagelse er interessant, idet vi indledningsvist 
foreslog, at kød, der er dyrevelfærdsmærket på mellemniveau, 
som det fiktive mærke må betegnes som, ville appellere 
til dyrebeskyttelsesorienterede forbrugere. Men det ser ud 



FIGUR 4.1  GENNEMSNITLIG VILLIGHED TIL AT BETALE EKSTRA FOR VELFÆRDSSVINEKØD FRA TRE FORSKELLIGE  

LANDE – BLANDT FEM FORBRUGERGRUPPER I SVERIGE (ØVERSTE FIGUR), TYSKLAND (MIDTERSTE FIGUR) OG DANMARK 

(NEDERSTE FIGUR)
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30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

10,0 9,6

16,8
20,9

24,0
18,2

4,6
8,6 8,6 6,4 9,1 7,54,8 5,5

8,7
5,4 7,2 6,3

9,1

7,5 5,3

16,1 18,2

26,1

13,5

6,8

3,4 2,9
9,6

7,1
11,7

6,4

5,6

2,8
2,1 9,9

5,3
11,3

5,6

7,1

18,0
15,4

24,6

16,4

6,9

15,1 13,0
16,8

12,4

5,1

15,6
9,8 12,2 9,6

Styrkelse af grisenes velfærd gennem markedsdrevne init iativer 55



Københavns Universitet · Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi56

Vi har derfor også beregnet andelen af forbrugere i de tre 
lande, som rapporterer, at de er parate til at betale mere 
end 25 procent ekstra for dyrevelfærdsmærket i forhold til 
standard svinekød fra et andet EU-land (se figur 4.2.) 

I kapitel 7 estimeres det, at merprisen, som forbrugere 
kommer til at skulle betale for et mærke, der matcher eller 
tilnærmer sig det fiktive dyrevelfærdsmærke, respondenterne 
tog stilling til i spørgeskemaet, vil være cirka 22 procent 
(sammenlignet med konventionelt dansk svinekød). 



FIGUR 4.2 ANDEL SOM ER VILLIGE TIL AT BETALE MERE END 25 PROCENT EKSTRA FOR VELFÆRDSSVINEKØD FRA  

HENHOLDSVIS HJEMLANDET OG DANMARK – BLANDT FEM FORBRUGERGRUPPER I SVERIGE (ØVERSTE FIGUR),  

TYSKLAND (MIDTERSTE FIGUR) OG DANMARK (NEDERSTE FIGUR) 
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Vi havde forventet, at den internationalt dyrebeskyttelses-
orienterede forbrugergruppe ville være mest interesseret i og 
betalingsparat over for udenlandsk velfærdssvinekød. Imidlertid 
viste det sig, at denne forbrugergruppe ikke skiller sig særligt 
ud på dette punkt; slet ikke i Danmark og Sverige og ikke i 
nævneværdig grad i Tyskland (se figur 4.1). Vi forventede også 
indledningsvist, at et mellemniveau af velfærdssvinekødmærke 
særligt ville appellere til forbruger-grupper med en dyre-
beskyttelsesorientering. Vores resultater kunne bekræfte 
denne forventning, hvilket tyder på, at internationalt dyre-
beskyttelsesorienterede og nationalt dyrebeskyttelsesorienterede 
forbrugere ”hopper med på vognen” og køber velfærdskød, hvis 
det kan købes til en overkommelig pris. 

Det er interessant og lidt overraskende, at de dyreetisk set mest 
vidtgående forbrugere – de nationalt dyrerettighedsorienterede 
forbrugere – køber mellemniveau-velfærdsmærkerne endnu 
hyppigere, og at de er endnu mere betalingsvillige. Det må 
dog formodes, at medlemmerne af denne gruppe i princippet 
vil foretrække højniveau-velfærdsmærker, hvis begge varianter 
er til rådighed i supermarkedet; men at de, lige som andre 
forbrugere, er følsomme over for tilgængelighed og priser.

Tyske forbrugere er meget mere parate til at købe importeret 
velfærdskød end danskere og svenskere
Vores resultater peger på, at forbrugere i Sverige og Danmark 
er meget gearet mod velfærdssvinekød fra hjemlandet. 
Det ses særligt i forhold til, hvor lidt de danske og svenske 
forbrugergrupper er parate til at betale for velfærdssvinekød 
fra andre EU-lande (herunder for svenskernes vedkommende 
Danmark) sammenlignet med velfærdssvinekød, der er 
produceret nationalt (figur 4.1). Selv om en lille andel 
(cirka 5 procent) af de svenske og danske forbrugere faktisk 
rapporterer villighed til at betale mere end 25 procent 
ekstra for et udenlandsk velfærdsmærke sammenlignet med 
EU-standard svinekød, må det anses som et relativt hypotetisk 
valg i praktiske indkøbssituationer, såfremt der findes et 
nationalt alternativ til samme pris eller lavere. 

Resultaterne fra Tyskland viser derimod, at de tyske forbruger-
grupper, der er engageret i dyrevelfærd, har en større vilje 

I alle lande ser vi den samme tendens til, at forbrugerne er 
mere parate til at betale mere end 25 procent ekstra, hvis 
velfærdssvinekødet er produceret i hjemlandet. På tværs af 
landene er der dog ret stor forskel med hensyn til andelen af 
forbrugere, der er parate til at købe velfærdskød fra Danmark 
og, blandt danske forbrugere, velfærdskød fra Tyskland. 
Hvis vi blot kigger på befolkningerne generelt (det vil sige 
”Alle forbrugere” i figur 4.2) – og husker på, at det ikke er 
sandsynligt, at de antropocentriske og uengagerede grupper i 
praksis vil købe velfærdssvinekød – ser vi, at 12 procent af de 
tyske forbrugere, som spiser svinekød, er parate til at betale 25 
procent eller mere ekstra for dansk velfærdssvinekød. I Sverige 
er det samme tal godt og vel 5 procent. Blandt de danske 
forbrugere, der spiser svinekød, ses det, at cirka 5 procent 
er parate til at betale 25 procent eller mere ekstra for tysk 
velfærdssvinekød.

4.4 Diskussion 

Forskellige forbrugergrupper og velfærdskød
I dette kapitel har vi undersøgt, om forbrugernes præference 
for nationalt kød og deres dyreetiske orienteringer kunne 
være en god indikator for, om de vil købe velfærdssvinekød 
fra udlandet. Til det formål identificerede vi forbrugergrupper 
i henholdsvis Sverige, Tyskland og Danmark og undersøgte 
dernæst deres villighed til at købe velfærdssvinekød fra 
udlandet generelt og fra Danmark specifikt.

De forbrugergrupper, som vi identificerede i de tre lande, 
har bemærkelsesværdigt mange ligheder. Således genfindes 
i alle lande en antropocentrisk forbrugertype, som har 
lav interesse i dyrevelfærd og i køb af velfærdssvinekød 
og – i den anden ende af spektret – en forbrugertype, 
nationalt dyrerettighedsorienteret, der går rigtigt meget op i 
dyrevelfærd og har mindre tiltro til kødproduktion, der ikke 
er fra hjemlandet. Derudover genfindes i alle tre lande to 
yderligere forbrugergrupper, som også går op i dyrevelfærd 
om end i mindre omfang end førnævnte gruppe, og som 
baserer dette engagement på en anden form for dyreetisk 
orientering, nemlig dyrebeskyttelse. Det drejer sig om den 
internationalt dyrebeskyttelsesorienterede og den nationalt 
dyrebeskyttelsesorienterede forbrugertype. 



Et par forbehold
Resultaterne i dette kapitel og de skøn, som er præsenteret i 
kapitlet, skal tages med et forbehold om, at analysen bygger 
på spørgeskemadata fra en stikprøve på cirka 1.600 forbrugere 
fra hvert land. Derfor kan resultaterne være upræcise med 
hensyn til karakteristikken af de tre undersøgte befolkninger. 
Et spørgeskema benytter sig desuden af en hypotetisk 
spørgeform og observerer ikke faktisk adfærd. Dette kan også 
udgøre en potentiel fejlkilde i forhold til de rapporterede 
holdninger, købsadfærd og betalingsviljer for nye produkter, 
som blev undersøgt. Disse forbehold er et grundvilkår i 
spørgeskemaanalyser.
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til at købe velfærdssvinekød fra andre lande. Blandt de 
internationalt dyrebeskyttelsesorienterede og de nationalt 
dyrebeskyttelsesorienterede tyskere er der ret lille forskel i 
betalingsparathed for velfærdssvinekød fra Tyskland og 
udlandet. Sammenlignet med danske og svenske forbrugere 
er de nationalt dyrerettighedsorienterede tyskere også mere 
betalingsvillige over for dansk velfærdskød (relativt til en tysk 
version), om end de i praksis nok vil prioritere tysk produceret 
kød, hvis de har begge muligheder, og der ikke er prisforskel. 
De tyske resultater antyder endvidere, at velfærdskød 
produceret i Danmark er mere acceptabelt end lignende  
kød fra andre EU-lande.  

Tyskland som drivkraft for et europæisk marked for 
velfærdssvinekød 
Samlet set peger resultaterne på, at der er potentiale for et 
europæisk marked for velfærdssvinekød, når man vurderer 
spørgsmålet fra et forbrugerperspektiv. Forbrugerresultater fra 
Tyskland viser således, at Tyskland kan udgøre en potentiel 
drivkraft for denne udvikling. Det har dog lange udsigter 
med et meget bredt og stort europæisk marked, idet der 
er betydelige nationale idiosynkrasier i to af de tre lande 
(Danmark og Sverige), som blev undersøgt. Dette er en god 
nyhed for henholdsvis de svenske og danske producenter, der 
producerer eller planlægger at producere velfærdssvinekød til 
hjemmemarkedet. 

Set fra et dansk afsætningsperspektiv indikerer de fremlagte 
resultater, at der er et meget begrænset markedspotentiale  
for afsætning af dansk velfærdssvinekød i Sverige. Til  
gengæld er der et relativt stort markedspotentiale i Tyskland. 
Denne konklusion er dels baseret på den relativt store tyske 
forbrugerinteresse i og betalingsvilje for dansk velfærds-
svinekød, som blev præsenteret i resultatafsnittet 4.3, og  
dels baseret på størrelsen af det tyske marked. Det tyder 
således på, at det kan betale sig at sætte kræfter ind på at  
sælge velfærdssvinekød på det tyske marked. I kapitel 7  
(tabel 7.1) laver vi et forsigtigt estimat af andelen af tyskere 
som er parate til at betale mere end 25 procent ekstra for 
dansk velfærdskød.
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Kapitel 5 
Gatekeeper for dyrevelfærd  
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Dette kapitel drejer sig om den centrale rolle, som 
detailkæder spiller for afsætningen af produkter med en 
bedre dyrevelfærd. Fokus er på situationen i Danmark, 
men der inddrages også resultater fra Sverige og Tyskland. 
Med baggrund i et markedspraksisperspektiv diskuteres 
de forståelser, detailkæder og andre interessenter har 
skabt af forbrugernes efterspørgsel efter dyrevelfærd, og 
interessenternes syn på dyrevelfærdsmærker. Desuden 
analyseres, hvordan detailkæder og øvrige interessenter ser 
på fremtiden for dyrevelfærd, ikke mindst i lyset af den 
stigende fokus på at modvirke klimaforandringer og de 
konsekvenser dette forventes at få.

5.1 Introduktion

Formålet med dette kapitel er at analysere detailkæders og 
andre interessenters syn på markedet for dyrevelfærd og 
deres forventninger til dets udvikling, herunder ikke mindst 
hvordan de ser på dyrevelfærdsprodukter baseret på indendørs 
produktion. Fokus er på situationen i Danmark, men der 
inddrages også resultater fra Sverige og Tyskland.

Vi bygger videre på erfaringerne fra projektet om løse 
søer (Esbjerg, 2020; Esbjerg & Pedersen, 2014; Esbjerg, 
Nørtoft & Pedersen, 2014), og teoretisk anlægger vi i 
nærværende projekt, som i projektet om løse søer, et 
markedspraksisperspektiv. Fokus har været på at belyse, 
hvordan markedet for dyrevelfærdsprodukter løbende formes 

og omformes gennem forskellige aktørers konkrete aktiviteter 
(Berndt & Boeckler, 2009; Kjellberg & Helgesson, 2007). 
Ved at anlægge et markedspraksisperspektiv har vi kunnet 
afdække forskelligheden i interessenternes aktiviteter i forhold 
til dyrevelfærd (Schatzki, 1996).

En gennemgang af eksisterende litteratur med relevans for 
nærværende undersøgelse har blandt andet vist, at forskellige 
aktører i en værdikæde ser dyrevelfærd forskelligt, at de 
institutionelle rammer omkring en værdikæde har stor 
betydning for, hvilke kvaliteter og værdier der promoveres i 
kæden, og at især detailkæder spiller en central rolle i forhold 
til dyrevelfærd. Dermed henledes opmærksomheden på 
den paradoksale situation, værdikæder befinder sig i, hvor 
forbrugerne kun kan købe, hvad der allerede befinder sig i 
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hjertemærke. Dette blev først introduceret på svinekød og 
siden på kylling. Mærket vil i løbet af i år også være at finde 
på oksekød og mejeriprodukter. Der har været et håb og en 
forventning om, at det statslige dyrevelfærdsmærke også kan 
være en løftestang i forhold til eksport af velfærdskød.

På trods af de gode intentioner resulterede den efterfølgende 
proces i etableringen af endnu et dyrevelfærdsmærke, da 
Coop, grundet utilfredshed med de manglende forbedringer 
på laveste niveau af hjertemærket, valgte at træde ud af 
samarbejdet omkring det statslige dyrevelfærdsmærke og i 
stedet søsatte deres eget dyrevelfærdsmærke, firkløvermærket. 
En uenighed om, hvad god dyrevelfærd er, og hvordan 
dyrevelfærd bedst fremmes, har således præget meget af 
arbejdet omkring dyrevelfærdsmærkninger i Danmark og kan 
aflæses i resultaterne af nærværende undersøgelse. 

Udviklingen og implementeringen af forskellige dyre-
velfærdsmærker har været et gennemgående tema i de 
interviews, vi har lavet i forbindelse med nærværende 
undersøgelse.

5.1.2 Tidligere forskning
Forskellige aktører i en værdikæde konstruerer dyrevelfærd 
forskelligt. Det gør de blandt andet ud fra de parametre, de 
selv opstiller for succes – dette kan for eksempel være bundet 
op på økonomi eller på ideer om, hvad god dyrevelfærd er 
(Esbjerg, 2020). Derfor er der en central sondring mellem 
value-based tænkning, hvor bedre dyrevelfærd er et mål i sig 
selv, og added value-tænkning, hvor dyrevelfærden hæves for 
at øge den økonomiske profit (Laursen & Noe, 2017). Denne 
sondring er væsentlig i forhold til, hvilke incitamenter der 
kan forventes at have en virkning i forhold til at promovere 
dyrevelfærd.

De institutionelle rammer omkring en værdikæde har stor 
betydning for, hvilke kvaliteter og værdier der promoveres i 
kæden – det er altså ikke kun markedet, der har betydning 
(Philip & Cesar, 2014). NGO’er er således centrale i vores 
undersøgelse, da disse kan antages at repræsentere dele af 
civilsamfundet i forhold til at påvirke udviklingen af bestemte 

køledisken, mens producenterne kun vil producere, hvad der 
allerede efterspørges. Dette paradoks stiller detailkæderne i 
en selvstændig position som en central aktør i promoveringen 
af dyrevelfærd qua deres væsentligt hurtigere reaktionstid 
i forhold til forbrugernes efterspørgsel sammenlignet med 
producenternes muligheder for at imødegå ændringer heri. 
Indsigten i detailkædernes særlige rolle bryder med den 
udbuds-/efterspørgselslogik, der ser forbrugere og producenter 
som de eneste betydningsfulde aktører i en værdikæde.

Et vigtigt og underbelyst spørgsmål bliver således, hvordan 
detailkæderne håndterer det nævnte paradoks og derved 
opnår en selvstændig agens i værdikæden, samt hvordan de 
øvrige interessenter (ikke mindst dyrevelfærdsorganisationer 
og myndigheder) oplever dette og gennem deres opfattelser af 
de øvrige aktører i kæden og individuelle blik på dyrevelfærd 
skaber mulighederne for, at et bestemt marked kan spire frem. 

Det tager lang tid at implementere forbedringer i dyrevelfærd, 
fordi der er mange investeringer i produktionsfaciliteter med 
mere, som skal forrentes. Detailkæder og andre interessenter 
må handle i nutiden ud fra forventninger til fremtiden. En 
fremtid, som er åben og forbundet med stor usikkerhed både 
med hensyn til muligheder og risici. Dette er et grundvilkår 
i kapitalistiske samfund (Beckert, 2016), som vi vil udfolde 
mere konkret i vores interessentanalyse.

5.1.1 Baggrund
Daværende fødevareminister Dan Jørgensen inviterede i 2014 
landbrug, forskere, detailhandel og dyrevelfærdsorganisationer 
til et såkaldt ”svinetopmøde” om svinevelfærd for at finde 
løsninger på dyrevelfærdsproblemer i de danske svinestalde. 
Det resulterede i, at parterne underskrev en fælles erklæring 
om at forbedre svinenes velfærd. Slagterierne og detailhandlen 
forpligtede sig heri til at arbejde for at give forbrugerne mere 
information og større valgmulighed i forhold til produkter 
med bedre dyrevelfærd.

Efter topmødet formulerede Fødevareministeriet en national 
handleplan for dyrevelfærd, hvor et af punkterne var 
udviklingen af et statsligt dyrevelfærdsmærke, det såkaldte 



og måden, hvorpå de ser deres egne handlinger påvirke 
fremtidige resultater. Forventningerne danner ramme for 
aktørernes fortolkninger og er med til at forme, hvordan de 
handler. Aktørerne ved i bund og grund godt, at der er tale 
om fiktioner. Fiktionerne skaber en verden, som aktørerne 
kan projicere sig ind i, og aktørerne handler som om, disse 
fiktioner var sande. 

Fiktive forventninger hjælper, i det omfang de deles, 
økonomiske aktører til at samarbejde og koordinere deres 
aktiviteter. De har derfor ofte reelle konsekvenser (for 
eksempel gennem investeringer i nye staldbygninger, 
avlsarbejde, udarbejdelse af standarder for dyrevelfærd eller 
markedsføring af dyrevelfærdsprodukter) og kan være en kilde 
til innovation. Forventninger bliver således handlingsstyrende 
(Shotter, 2008). 

5.2 Metode

En bruttoliste over virksomheder og andre interessenter af 
relevans for undersøgelsen samt et udkast til interviewguide 
blev diskuteret med projektets følgegruppe i september 2018. 
Begge dele blev efterfølgende rettet til, og i foråret 2019 
begyndtes rekruttering til og gennemførelse af interviews.

I Danmark er der gennemført interviews med indkøbere 
og/eller CSR-ansvarlige for fem detailkæder. Desuden 
er der gennemført interviews med relevante informanter 
fra to dyrevelfærdsorganisationer, Landbrug & Fødevarer 
samt Fødevarestyrelsen. Der har generelt været meget stor 
interesse for projektet og velvilje til at deltage både fra danske 
detailkæder og andre interessenters side.

Mens det i Danmark var nemt at få detailkæder og øvrige 
interessenter i tale, viste det sig meget vanskeligt at få især 
detailkæderne i Sverige og Tyskland til at deltage. Noget  
af den manglende interesse i at deltage fra svensk og tysk  
hold skyldes sandsynligvis, at importeret kød af detailkæderne 
primært bruges til at lukke huller i den indenlandske for-
syning eller som et prisbilligt alternativ til indenlandsk  
kød. Dette bygger vi dels på de gennemførte interviews i 
Sverige og Tyskland, dels på den viden vi har opnået om 

institutionelle rammer for den animalske produktion 
(regulering, økonomisk støtte etc.). 

Private standarder og andre typer tredjepartscertificeringer 
udgør ofte en ekstra omkostning for primærproducenter 
grundet disses magtmæssige underlegenhed i forhold til 
detailkæderne. Forholdet er dog mere lige, når primær- 
producenter er organiseret i stærke interesseorganisationer 
(Richards et al., 2013), for eksempel Landbrug & Fødevarer 
eller andelsselskaber som Danish Crown.

Detailhandlen spiller en central rolle for udvikling af 
markedsdrevet dyrevelfærd i og med, at forbrugerne kun 
kan købe, hvad der er at finde i køledisken i deres lokale 
butik, mens producenterne kun vil producere, hvis der er en 
efterspørgsel (Purwins & Schulze-Ehlers, 2018). Dette skaber 
let en lock-in-situation, hvor producenter og forbrugere hver 
især afventer, at den anden handler først (Laursen & Kure, 
2019). Producenterne skal kunne stole på, at supermarkederne 
faktisk ønsker at promovere bedre dyrevelfærd. Detailkæderne 
er derfor ikke en neutral formidler mellem producenter og 
forbrugere, men en selvstændig agent med egeninteresser 
i værdikæden, der kan påvirke forbrugerne i forskellige 
retninger ved at redigere i deres valgmuligheder (Gunn & 
Mont, 2014).

5.1.3 Teori
Som i projektet om løse søer bygger denne undersøgelse på 
Kjellberg og Helgessons (2007) skelnen mellem tre typer 
af markedspraksisser: repræsentations-, normaliserings- og 
udvekslingspraksisser (se Esbjerg et al., 2014 for en kort 
præsentation heraf ). 

Desuden bygger undersøgelsen på teori omkring aktørernes 
forestillinger om fremtiden, og hvordan disse påvirker deres 
ageren i nutiden. Da fremtiden grundlæggende er usikker, 
danner aktører forestillinger om, hvordan fremtiden vil se 
ud. Den tyske sociolog Jens Beckert (2016) bruger begrebet 
fiktive forventninger til at beskrive de billeder, som aktører 
danner, når de skal tænke over fremtiden. Disse indbefatter 
måden, hvorpå de visualiserer kausale sammenhænge, 
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viden om dyrevelfærd. Dernæst diskuteres den rolle, for-
skellige mærkningsordninger har haft og forventes at have for 
markedet for dyrevelfærdskød, da dette har været et vigtigt 
tema i de gennemførte interviews. Vi vender så blikket mod, 
hvilke forestillinger informanterne har om det fremtidige 
marked for velfærdskød. I den forbindelse præsenteres en 
række udfordringer, som vores informanter har rejst i forhold 
til salget af velfærdskød i fremtiden. En særlig udfordring er, 
om klimadiskussionen vil spænde ben for bedre dyrevelfærd, 
idet flere informanter peger på dilemmaer i krydsfeltet 
mellem dyrevelfærd og klimahensyn. Afslutningsvis diskuteres 
efterspørgslen efter velfærdsprodukter i Sverige og Tyskland. 

Fokus vil være på resultaterne af de danske interviews, da 
udgangspunktet for undersøgelsen er erfaringerne med det 
danske velfærdsmærke og det danske marked.

5.3.1 Markedet for velfærdskød vokser
På tværs af de forskellige interviews i undersøgelsen træder 
særligt et resultat frem, nemlig at detailkæderne udviser en 
stærk motivation for at øge salget af velfærdskød.

En medvirkende faktor er her, at kødsalget generelt er 
faldende, og især salget af svinekød opleves af informanterne 
som værende presset. Inden for dansk dagligvarehandel har det 
konventionelle svinekød traditionelt været en trafikskabende 
kategori, som ”altid har været brugt til at få kunder ind i 
butikkerne” gennem slagtilbud (D5)1. Udfordringen er nu, 
at dette har vænnet forbrugerne til, at tilbudsprisen for 
svinekød er normalprisen. En kategorichef mener ligefrem, 
at svinekødet er blevet ”misbrugt” lidt, hvilket er et potentielt 
problem for detailkæderne, da ”pris aldrig skaber loyale 
kunder” (D5). Bedre dyrevelfærd ses som en mulighed for at 
tilføre svinekødskategorien noget værdi, så detailkæderne kan 
fastholde deres omsætning og indtjening.

Samtlige interviewede detailkæder gør derfor en aktiv 
indsats for at fremme salget af velfærdskød, hvilket i høj grad 

1 Alle citater er forsøgt anonymiseret. D, S og T angiver at informanten er 

fra hhv. Danmark, Sverige og Tyskland.

det svenske marked gennem et andet projekt med fokus på 
dyrevelfærd.

I Sverige er der gennemført interviews med tre detailkæder, 
en dyrevelfærdsorganisation samt en tredjepartscertificerings-
organisation, mens der i Tyskland er lavet interviews med 
et regionalt datterselskab af en national detailkæde og tre 
dyrevelfærdsorganisationer. Da antallet af interviews i Sverige 
og Tyskland er væsentligt lavere end håbet, er resultaterne 
for så vidt angår disse markeder behæftet med en betydelig 
usikkerhed.

Detailkæderne og de øvrige interessenter er blandt andet 
blevet spurgt til deres syn på mærkningsordninger, ligesom 
vi spurgte ind til betydningen af oprindelsesland. I både 
Sverige og Tyskland har tidligere undersøgelser således vist en 
præference for nationalt produceret svinekød (Esbjerg, 2004; 
Esbjerg & Pedersen, 2014). For detailkædernes vedkommende 
spurgte vi til deres indkøbspolitik, indkøbspraksis og til 
deres relationelle praksis – hvem samarbejder man med 
(leverandører, dyrevelfærdsorganisationer med flere) og om 
hvad (kvalitetssikring, mærkningsordninger, etc.)?

Ud over interviews har vi indsamlet og analyseret 
relevante dokumenter med dyrevelfærd som tema 
(markedsføringsmateriale, hjemmesider, rapporter, etc.). 

Alle interviews blev optaget og efterfølgende transskriberet, 
inden de blev analyseret ved hjælp af kodning og 
kategorisering af centrale temaer. Kodningen tog 
udgangspunkt i de anvendte teorier om markedspraksis 
og forventninger til fremtiden, men der var også fokus 
på at lade temaer træde frem induktivt. Desuden er 
meningskondensering anvendt til at sammenfatte, hvad 
informanterne har sagt.

5.3 Resultater

Præsentationen af resultaterne er organiseret omkring fem 
emner. Først diskuteres der, hvilken forståelse af markedet for 
svinekød, og især velfærdskød, informanterne har konstrueret, 
herunder hvilken forståelse de har konstrueret af forbrugernes 



Informanterne giver endvidere samstemmende udtryk for, 
at de oplever, at forbrugernes interesse i dyrevelfærd ikke 
helt afspejles i afsætningen af dyrevelfærdsprodukter. En 
kæde har spurgt sine kunder til dyrevelfærd og fandt det 
interessant, at 67 procent af de adspurgte gav udtryk for, at 
dyrevelfærd enten var vigtigt eller meget vigtigt. Det var ifølge 
informanten sjældent, at kunderne var så enige, men når han 
så på salgsandelen for velfærdskød på højeste niveau, så var 
den nede under 5 procent: ”Så kan man sige, hvordan hænger 
det sammen? Og det hurtige svar på det, det er prisen” (D3). 
Prisforskellen mellem konventionelt produceret kød  
og velfærdskød opleves således som markant.

Det danske marked for velfærdskød er således karakteriseret 
ved en generel forventning til, at markedsandelen vil vokse 
fremover. Men samtidig er der også en erkendelse af, at på 
trods af detailsektorens voksende opbakning til denne type 
produkter er der stadig store udfordringer i forhold til at øge 
afsætningen.

5.3.3 Velfærdsmærker – en hjælp eller kilde til forvirring?
Det nationale dyrevelfærdsmærke har som formål at 
skabe bedre dyrevelfærd ved at gøre forbrugerne bevidste 
om dyrevelfærd og dermed øge deres efterspørgsel efter 
kødprodukter produceret med ekstra fokus på dyrevelfærd.2 
Ideen om, at mere oplyste forbrugere vil efterspørge bedre 
dyrevelfærd, er central for tænkningen bag markedsdrevet 
dyrevelfærd (Esbjerg, 2020).

Udgangspunktet for det nationale dyrevelfærdsmærke var et 
ønske om at skabe ét nationalt mærke, hvilket som nævnt ikke 
er lykkedes. Statens hjertemærkning repræsenterer de fleste 
markedsinteresser,3 herunder detailsektoren, slagterisektoren 

2 Se: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-

dyrevelfaerdsmaerket.aspx (tilgået 6. februar 2020).

3 For en oversigt, se: https://www.foedevarestyrelsen.dk/kampagner/Bedre-

dyrevelfaerd/Sider/forside.aspx (tilgået 6. februar 2020).

anerkendes af de øvrige interviewede interessenter, der alle 
ser detailhandlen som en vigtig samarbejdspartner. Det står 
samtidig i kontrast til resultaterne af den tidligere under- 
søgelse (Esbjerg, 2020; Esbjerg og Pedersen, 2014), hvor de 
store detailkæder generelt blev kritiseret for at være for passive 
og ikke gøre nok for at drive markedet for dyrevelfærds-
produkter.

En informant fra detailsektoren udtrykker detailkædens syn på 
markedsudviklingen for velfærdskød således: 

”[Markedet for dyrevelfærdsprodukter] ser vi som et marked, der 
vokser, og vi kan jo også se det i salgstallene. Vi kan se det vokser 
med cirka otte procent over markedsværdien, altså at de varer, 
som vi har, som er dyrevelfærdsmærket på en eller anden facon, så 
det helt klart er et marked, der er i vækst” (D2).

At detailkæderne tager dyrevelfærd alvorligt afspejles i de 
danske dyrevelfærdsorganisationers generelt positive opfattelse 
af samarbejdet med kæderne omkring uddannelsen af 
butikspersonale og markedsføring af velfærdskød. 

5.3.2 Hvad er egentlig god dyrevelfærd, og hvad ved 
forbrugeren?
Det er vigtigt at bemærke, at selv om velfærdskød 
repræsenterer et marked i vækst, er det stadig en mindre del 
af det samlede salg af svinekød, der er tale om. En udfordring, 
der går igen i flere interviews, er, at forbrugernes forventninger 
og forestillinger ofte ikke harmonerer med den virkelighed, 
detailkæderne opererer i: 

”Min opfattelse på dyrevelfærd er, at forbrugerne ikke er så 
oplyste, som vi antager, de er, og det er jo, fordi vi sidder lidt [..] 
med skyklapper på og ved en masse om vores specifikke områder, 
og så tager vi den [viden] og kopierer over på forbrugerne, og de 
har ikke de muligheder, og de er slet ikke lige så oplyste, som vi 
givetvis er. Det kan man heller ikke forvente” (D4).

En anden informant giver udtryk for, at vedkommende ”tror, 
forbrugeren helst så det hele blev lavet på marken og i mindre 
hold” (D1). 
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”Man skal jo ikke gøre det svært for folk at vælge dyrevelfærd 
[..]. Man skal ikke lige pludselig kaste en masse forskellige 
dyrevelfærdskoncepter ud på markedet, og så sige til [forbrugerne]: 
her, der er frit valg… Jeg er med min baggrund bekymret for,  
at folk de giver op på forhånd, fordi [..] vi kan ikke forlange, 
at folk sætter sig ind i alle de her forskellige niveauer, kriterier” 
(D8).

Baggrunden for denne udvikling skal findes i de forskellige 
interesser, der former værdikæden. 

At ambitionen om at skabe et samlet mærke ikke lykkedes 
skyldes i høj grad, at der i udgangspunktet var forskellige 
forventninger til, hvad mærket skulle indeholde. Uenigheden 
skyldtes særligt kravene til niveau ét, hvor en informant gav 
udtryk for, at kravene er sat for lavt, og at niveauet derfor 
”udhuler [..] troværdigheden omkring dyrevelfærdsmærker”. 
Endvidere påpeger informanten, at:

”Der ligger bare en forpligtelse i, at når man har [..] et statsligt 
dyrevelfærdsmærke med en kongekrone på, at så skal det bare have 
et vist niveau, og vi synes bare, at det niveau er for lavt, og så har 
man solgt ud på forhånd, og så kan man godt sige, jamen det er 
jo en …, vi er jo på en rejse, vi kan jo ændre og sådan noget, og 
vores erfaring er bare, ja, det kan man godt, men hold op hvor er 
det svært” (D8).

Udviklingen reflekterer en central logik i markedsdrevet 
standardisering, nemlig at det i høj grad bliver interessenternes 
interesser, der kommer til at forme udviklingen (Busch, 2014; 
Esbjerg, 2020). En af undersøgelsens informanter udtrykker 
det således: 

”Men der er jo også, altså det skal ikke kun være forbrugerdrevet, 
det er jo os, hvad vil vi selv som samfund, som borgere i det her 
land, hvad vil vi så have som minimumstandard for, hvordan vi 
holder vores dyr, eller [på] alle andre områder. [..] Jeg synes ikke, 
at man kan overlade alting til det frie marked” (D8).

Informanten pegede på, at dette betyder, at det så bliver 
økonomiske kalkuler, og ikke etiske overvejelser, der kommer 

samt DOSO4 og Dyrelægeforeningen, men Coop og Dyrenes 
Beskyttelse står uden for ordningen. 

Coop valgte at stå uden for det nationale mærke med 
begrundelsen, ”at det anpriser et for lavt niveau af dyrevelfærd, 
at det ikke udbredes til forarbejdet kød, at det vil underminere de 
velkendte mærkningsordninger: Økologi og friland ved slå dem 
sammen, og at den ikke bakkes op af toneangivende NGO’er.”  5 
Her tænker Coop på Dyrenes Beskyttelse, ifølge hvem ”det 
store problem med dyrevelfærdsmærket er, at det kan vildlede 
forbrugerne til at tro, de køber god dyrevelfærd, hvis de køber 
et étstjernet produkt.” 6 I stedet har Coop lanceret sin egen 
mærkningsordning, firkløvermærket.
 
Der er således flere forskellige mærkningsordninger i 
Danmark, hvor dyrevelfærd indgår i større eller mindre grad. 
Dyrevelfærd er centralt for det statslige hjertemærke, Coops 
kløvermærke og Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, mens det 
er en vigtig del af Ø-mærket og spiller en mindre rolle for 
forskellige private mærker (for eksempel Bornholmergrisen og 
Antonius). 

Selv om de forskellige mærker tilgodeser mange forskellige 
interesser, er der dog også et potentielt problem hermed. Flere 
informanter i både Danmark, Sverige og Tyskland er således 
bekymrede for, om de mange forskellige dyrevelfærdsmærker 
forvirrer forbrugerne, og nogle taler ligefrem om en 
mærkejungle:

4 DOSO er en forkortelse af DyreværnsOrganisationernes 

SamarbejdsOrganisation, og er en sammenslutning af danske 

dyreværnsorganisationer.

5  Se punkt 7 her: http://dyrevelfærd.coop.dk/faq (tilgået 6. februar 2020).

6  For en diskussion af hvordan Dyrenes Beskyttelse ser på det nationale 

dyrevelfærdsmærke, se: https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/nyt-

dyrevelfaerdsmaerke-pa-plads (tilgået 6. februar 2020).

http://dyrevelfærd.coop.dk/faq
https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/nyt-dyrevelfaerdsmaerke-pa-plads
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udskæringer matcher ikke grisens anatomi, hvilket gør det 
svært at sammensætte det helt rigtige sortiment. En detaillist 
giver derfor udtryk for, at man har måttet ”lave relativt 
mange kompromisser” i sortimentet i detaillistens forskellige 
kæder (D3). Indkøberen peger på, at dyret er sat anderledes 
sammen end forbruget. Dette er især problematisk i forhold 
til specialproduktioner som velfærdsgrise. Her er en af de 
store udfordringer, hvordan man får ”grisen til at gå op” (D3). 
Detaillisten kom op på en udnyttelsesgrad på 85 procent af 
grisen, da man lagde sit sortiment. Det krævede kræfter at 
få puslespillet til at gå op, fordi man var nødt til at tænke 
anderledes end normalt, hvor man tager udgangspunkt i, hvad 
der skal møde kunden i butikken.

”Hvis du skulle lave et sortiment, så afspejler det ikke, hvordan 
griser ser ud. Så skulle den have et noget større ryg til at starte 
med. [..] Og så er der desværre kun to mørbrader på sådan en 
gris, og dem kunne der godt være nogle flere af. [..] Og det vil sige, 
så er der jo kun et vist antal udskæringer yderligere tilbage til at 
bære denne her merpris, og så er det der, hvor vi kan sige, at det 
tipper lidt” (D3).

Flere informanter peger på, at endnu en vigtig udfordring 
i forhold til udviklingen af et marked for velfærdsgrise er 
mangel på produktinnovation. Enkelte informanter er i den 
forbindelse relativt kritiske over for Danish Crowns evne til at 
produktudvikle: ”Svinekødsbranchen har jo slet ikke formået at 
forny sig selv overhovedet, en kotelet har altid været en kotelet,” og 
qua den manglende fornyelse har man i branchen ”ikke sørget 
for at få de unge mennesker med” (D5). 

Manglen på innovation gør, at svinekød mest henvender sig til 
et traditionsbundet segment:

”Medister, fadkoteletter, sådan nogle ting og en god kamsteg, det 
laver de unge altså ikke” (D4).

”Den store udfordring med grisekød er, at det jo ikke er det, som 
de unge mennesker er allermest vilde med. Og det er ikke sådan, 
at det vælter med nye kunder ind i kategorien. Så jeg vil nok sige, 
det er et meget traditionelt segment” (D3).

til at bestemme, hvor meget dyrevelfærd der er plads til i de 
forskellige koncepter.

Processen omkring etableringen af velfærdsmærkerne 
illustrerer en grundlæggende problematik i forhold til 
værdikæder, hvor aktørerne på den ene side er afhængige 
af hinanden, men samtidig på den anden side varetager 
forskellige, og til tider modsatrettede, interesser. Men samtidig 
kan processen også ses som et skridt i retning af et mere 
omfattende samarbejde mellem de forskellige interessenter.

5.3.4 Udfordringer med grisens anatomi og mangel på 
innovation 
For at få en forståelse af hvilke forventninger til fremtiden, 
som er styrende for de beslutninger, detailkæder og andre 
interessenter tager, er der også blevet spurgt ind til, hvilke 
udfordringer informanterne forventer, at produktkategorien 
vil stå over for i de kommende år. 

På såvel det danske, svenske og tyske marked tegner der sig et 
billede af, at fremtiden vil byde på udfordringer i forhold til 
salget af dansk velfærdssvinekød. Disse udfordringer knytter 
sig ikke blot til forbrugernes opfattelse af dansk svinekød, men 
også til forhold i forsyningskæden.

Manglende volumen på mængden af velfærdskød opleves 
umiddelbart som den største barriere for at få det udbredt 
mere. Hvis dyrevelfærd skal stå stærkere i Danmark, er det 
vigtigt, at der også kommer en stigende efterspørgsel efter 
velfærdskød på eksportmarkederne:

”Altså jeg vil sige, den største hjælp ville jo være, hvis der også 
andre steder kom en efterspørgsel, altså også uden for Danmark 
efter de her forskellige niveauer. Så hvis EU havde nogle niveauer 
af dyrevelfærd eller endnu bedre uden for Europa, hvor meget af 
salget går. Det ville gøre, at man kunne få en større produktion 
og så ad den vej rundt komme lidt ud af den her lås med at få det 
anatomiske ansvar til at gå op” (D3).

En anden stor udfordring hænger sammen med det netop 
nævnte ”anatomiske ansvar”: Efterspørgslen efter forskellige 
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Flere informanter peger på, at succeskriteriet for dansk 
svineproduktion ikke nødvendigvis bør være at producere 
25 millioner slagtesvin, som landmændene og slagterierne 
taber penge på. En informant taler om, at ”der stadigvæk 
er volumensyge i Danmark” og, at ”det måske [er] bedre at 
lave 5 millioner grise, som man så tjener penge på” i stedet 
for (D1). Det opfattes således som problematisk, at svine-
sektoren er eksportorienteret, og at Danish Crown har en 
monopollignende position:

”Det er et problem, fordi du har jo ikke nogen konkurrenter, og 
jeg tror da også, det er problem selv for Danish Crown, for det 
gør, at de ikke kan udvikle sig hurtigt nok. […] … der er masser 
af andre ude i verden, der godt kan producere billige svin, og lige 
om lidt så gør de det jo billigere, end det vi kan. Så det, de efter 
min mening jo skulle, det var at se på, hvordan kan de egentlig 
sikre et dansk landbrug, hvor producenten kan tjene nogle 
penge, hvor vi sikrer nogle gode kvalitetsråvarer til danskerne, og 
hvordan vi kan give noget merværdi ind i de her produkter, som 
de måske ikke kan nede i Polen” (D2).

5.3.5 Vil klimahensyn spænde ben for bedre dyrevelfærd?
På tværs af detailkæderne forventes det, at vi i fremtiden vil 
se en stigende interesse for dyrevelfærd fra forbrugernes side, 
men at også andre temaer vil komme til at præge fremtidens 
forbrug. Her forventes det, at især klimadiskussionen vil 
komme til at indtage en vigtig rolle. Enkelte udtrykte 
derfor en vis bekymring for, at dyrevelfærd vil drukne i 
klimadiskussionen. 

En kategorichef gav udtryk for, at man i toppen af dansk 
landbrug overhovedet ikke snakker ”omkring mindre kød-
forbrug og bæredygtighed og klima” (D1). Kategorichefens 
forventning er, at hvis man kigger lidt ind i fremtiden, ”så er 
der ingen tvivl om, at plantebaseret kost kommer mere og mere”, 
hvilket detailkæden prøver at indrette sig efter. Forventningen 
er, ”at folk vælger måske lidt mindre kød, men det kød, de vælger, 
er så lidt bedre, og der tror jeg på, eller vi tror på, at der ligger 
noget i” (D1). 

Dette skaber dilemmaer mellem økologi, dyrevelfærd og klima:

Modsat er det opfattelsen, at eksempelvis kyllingebranchen 
har formået at forny sig og positionere sig i forhold til unge 
forbrugere. Mens svinekød primært efterspørges af et ældre 
og mere konservativt segment, efterspørger yngre forbrugere 
ifølge detailinformanterne hellere kyllingekød.

I forhold til innovation af produktkategorien er det 
vigtigt at huske på, at investeringer i primærproduktionen 
afskrives over mange år. En fjerde udfordring omhandler 
således de tidshorisonter, de forskellige interessenter 
arbejder under. Dette bliver særligt tydeligt, når man ser på 
primærproduktionen, herunder de store investeringer mange 
landmænd allerede har foretaget i nye staldsystemer.

”Udfordringen er jo bare, at når en landmand foretager en 
investering, så har han en afskrivningshorisont på 15-20 år, og 
detailkæderne vil kun forpligte sig på næste kampagne, og det 
hænger jo ikke sammen. Hvis man skal sørge for at have en stabil 
levering … , så er man nødt til at committe sig for nogle længere 
[perioder]” (D7)

Det investeringspres, svineproducenter er underlagt, påvirker 
selvsagt de kollektive organisationers ageren, herunder også 
hos Danish Crown. Selv om samarbejdet med Danish Crown 
generelt beskrives som godt, så peger flere informanter på, at 
det er problematisk, at Danish Crown har så dominerende en 
position i den danske svinesektor:

”[Danish Crown] virker mere hæmmet af at være en andels-
forening, end Arla gør. … Det er lige som om, med Danish 
Crown har du sådan lidt mere, at du handler med bønderne og 
bønderne gør kun noget, hvis de får penge for det, men der er jo 
nogen, der skal sidde og sige, ’okay det er det her, der skal ske, 
for det er det, kunderne vil. Og så må vi bagefter finde ud af, 
hvordan vi afregner landmændene,’ ja” (D1).

I denne forbindelse var en interessent inde på, at vi i Danmark 
har en situation, hvor vi er tæt på at have monopoler i 
landbruget, hvilket betyder, at nogle få virksomheder ”har 
rigtig stor [..] magt i forhold til, hvor meget dyrevelfærd der 
egentlig skal indarbejdes i de forskellige koncepter” (D8).



har adgang til frisk luft, mere plads og strøelse. Tyske 
forbrugere har også fokus på ’regionalitet’ (at kødet kommer 
fra forbrugerens region), og tyske detailkæder gør meget 
i at udvikle deres ”egne mærker, hvor de typisk går ind og 
samarbejder med lokale producenter og lokale slagterier” gennem 
kontraktordninger (D7). 

Når tyske detailkæder arbejder sammen med udvalgte 
leverandører, har de hver især deres egne standarder, som 
de sætter oven på den gængse QS-standard (D7). De tyske 
detailkæders krav retter sig eksempelvis mod foder og 
dyrevelfærd. Dette sker dog ofte i samarbejde med nogle 
få leverandører fra detailkædens region, så mængderne 
er begrænsede. Den tyske detailkæde peger på, at det er 
vigtigt, at kontrakterne mellem detailkæder og landmænd er 
langvarige for at give landmændene et langsigtet perspektiv 
for de nødvendige investeringer (T1). Det er derfor 
vigtigt at etablere nogle langsigtede rammer for, hvordan 
svineproduktionen skal transformeres.

En informant fra en tysk dyrevelfærdsorganisation påpeger, 
at både forbrugere og detailkæder kan gøre noget for at 
skubbe til udviklingen (T3). Forbrugerne kan bidrage ved 
at efterspørge dyrevelfærdsmærket eller økologisk kød. Det 
ville være ønskeligt, hvis detailkæder ville undlade at føre 
”billiges Fleisch” og lade prisen spille en mindre rolle for i 
stedet at fokusere på kvalitet, og måske reducere udvalget. 
Informanten peger i den forbindelse på, at det er vigtigt, at 
pengene går tilbage til landmændene. Der er dog stor forskel 
på, hvor meget de tyske detailkæder gør ud af dyrevelfærd. 
Med den magt detailkæderne har, ville de generelt kunne gøre 
mere for at fremme dyrevelfærden. Informanten peger derfor 
på vigtigheden af, at der også gøres en indsats fra politisk 
hold, for eksempel ved at øge de lovpligtige krav, at inddrage 
dyrevelfærd i EU’s landbrugspolitik og ved at indføre et 
forpligtende statsligt dyrevelfærdsmærke.

I Sverige er der stor fokus på svensk kød fra både forbrugere 
og detailkæder. Selv om forbruget af kød generelt er faldende, 
stiger efterspørgslen efter svensk kød (S1). I forhold til 
afsætning af dansk velfærdsmærket kød, som må antages 

”Kunderne har jo i mange år været vant til, at man har sagt, 
at økologi og dyrevelfærd går hånd i hånd. Og hvad skal man 
sige. Det er jo sådan set også langt hen ad vejen rigtigt. Men nu 
kommer det her klima ind i ligningen, og hvordan får vi det 
ind? For de passer ikke sammen, nødvendigvis, når man snakker 
dyrevelfærd og klima og [..] økologi. Men dyrevelfærd og klima. 
Hvordan får du dem til at balancere?” (D3).

De fleste informanter er inde over klimadiskussionen og over, 
at der er en stigende bevidsthed blandt forbrugerne om, at 
det at spise kød er forbundet med nogle dyrevelfærdsmæssige, 
miljømæssige og klimamæssige konsekvenser. Detailkæderne 
forventer, at klimaudfordringen vil betyde, at kødforbruget 
vil blive mindre, men at forbrugerne så vil stille større krav til 
dyrevelfærden for det kød, de fortsat spiser. 

Klimadiskussionen introducerer en ny ubekendt faktor 
i forhold til velfærdskød. Det sker dels i forhold til det 
specifikke produkt; men der er også grund til at formode, at 
den industrielle kødproduktion som sådan vil blive påvirket. 
Det er dog for tidligt at drage nogen sikre konklusioner på 
hvilken effekt klimadiskussionen vil få.

5.3.6 Sverige og Tyskland
I forbindelse med undersøgelsen blev der også gennemført 
nogle interviews i Sverige og Tyskland. Det skal dog 
bemærkes, at denne del af undersøgelsen bygger på færre 
respondenter end den danske del. Resultaterne herfra skal 
derfor primært ses som perspektiverende i forhold til de 
indsigter, der er beskrevet ovenfor. 

Sverige og Tyskland er ikke blot interessante som eksport-
markeder. De forventes også at have en direkte effekt på 
det danske marked, da det som nævnt er vigtigt, at der 
også kommer en stigende efterspørgsel efter velfærdskød på 
eksportmarkederne.

Dyrevelfærd anses som vigtigt for tyske forbrugere, om end 
flere tyske informanter påpeger, at det heller ikke i Tyskland 
nødvendigvis udmønter sig konkret i indkøbssituationen. 
Ifølge en tysk informant ønsker tyske forbrugere, at dyrene 
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er slået igennem hos de svenske forbrugere. Dansk svinekød 
har fået et image som ”er meget svært at vaske væk hos svenske 
forbrugere” (S1).

I Sverige står emner som dyrevelfærd, svensk oprindelse og 
klima højt på dagsordenen. Det afspejler sig blandt andet 
i en forventning om, at fremtidens detailhandel vil blive 
kendetegnet ved mindre, men bedre kød, flere vegetar- 
og veganerprodukter samt en større klimabevidsthed. 
Udfordringen i forhold til det svenske marked er derfor, 
at svenske forbrugere, ifølge informanterne fra de svenske 
detailkæder, vægter hensyn, som de traditionelt ikke har 
forbundet med dansk svinekød. 

5.4 Diskussion 

Det danske marked for grisekød er karakteriseret af at 
være domineret af få store aktører. Da dette særligt gælder 
forarbejdningsleddet, påvirker denne strukturelle faktor 
også eksportmarkederne. Så på trods af det relativt lave antal 
informanter tegner undersøgelsen et dækkende billede af 
området, idet alle interviews er udført enten med centrale 
aktører eller relevante iagttagere.

Informanterne i indeværende undersøgelse repræsenterer 
således alle på hver deres måde en interesse i markedet. 
Undersøgelsen skal derfor ikke læses som en afdækning af 
markedet, hvor de forskellige respondenter hver især biddrager 
med en brik i puslespillet. I stedet har undersøgelsens fokus 
været på at undersøge, hvordan forskellige aktører hver især 
biddrager til at skabe markedet gennem deres forventninger 
til fremtiden. I det lys er informanternes interesser og deres 
måde at artikulere disse på centrale informationskilder, da de 
synliggør de forskellige agendaer, der er i spil. 

At markedet for velfærdsgrise er kendetegnet af forskellige 
og til tider modstridende interesser illustreres for eksempel 
af konflikten omkring udarbejdelsen af den nationale 
mærkningsordning. Selvom udfaldet blev to konkurrerende 
og ikke én fælles mærkningsordning, har processen samtidig 
haft en positiv indflydelse på udviklingen af dyrevelfærden, 
idet mærkningsordningerne kan ses som to seriøse forsøg 

at repræsentere et kvalitetsprodukt, er der potentielt visse 
udfordringer i forhold til det svenske marked. Ifølge en svensk 
indkøber er der nemlig ikke en opfattelse af, at dansk svinekød 
skulle have en højere kvalitet. Tværtimod hænger fortællingen 
om et højt antibiotikaforbrug ved, når det gælder dansk 
svinekød. 

”Svenskheden i Sverige er vigtig, kan man sige. Dyrehold, 
antibiotika og andre faktorer ligger højt på agendaen, når 
forbrugerne skal vælge, hvilket kød de køber. Så der er nogle 
hindringer for det danske [svinekød] på det svenske marked 
[..]. Det, som egentlig fungerer rigtigt godt over grænserne, er 
svinefileten, som har en stor difference i pris, mod hvad de andre 
stykker har, koteletter og mørbrad” (S3).

Generelt er der blandt de svenske informanter enighed om, 
at svenske forbrugere foretrækker svenske produkter. Det 
kædes blandt andet sammen med en succesfuld kampagne, de 
svenske landboforeninger gennemførte i forlængelse af tørken 
i 2018. Her var fokus at promovere svenske produkter:

”Det eneste, jeg tror, har været en ændring, det er mod det 
negative. Men det var nogle år siden, da debatten var stor i Sverige 
omkring svensk kød og sådant. Og den lobbyisme var meget stærk, 
så da tror jeg, at det danske kød, som man da skændte lidt på, fik 
en negativ effekt. Da bliver det svært at begynde med det igen. Vi 
kan jo tænke, at den behandling af Danmark er uretfærdig, men 
sådan er lobbyismen nogle gange, desværre” (S3).

”Jo, der er faldende svinekødsforbrug i Sverige, men samtidig øget 
efterspørgsel efter svensk svinekød, der har gjort, at det svenske 
svinekød har øget [sin markedsandel], mens vi har mindsket på 
import. Det er en trend, som man også ser rundt om i verden; at 
lokalt bliver vigtigere og vigtigere. Økologi er på en måde blevet 
udjævnet, og man efterspørger det lokale og regionale meget mere 
end det. Så ja, for svensk svineproduktions vedkommende, så har 
vi haft en positiv udvikling, men på totalen så mister vi salg” (S1).

Flere af de svenske informanter medgiver, at der er gjort 
meget de senere år i forhold til at få antibiotikaforbruget ned 
i Danmark. Men samtidig påpeger de, at den forståelse ikke 



Det må derfor forventes, at særligt primærproducenternes 
interesser kommer til at spille en væsentlig rolle i markeds-
udviklingen, idet deres forventninger er afgørende for 
forsyningsgraden af velfærdskød.

Skal disse udfordringer håndteres på en måde, der tilgodeser 
de forskellige interesser i værdikæden, bliver det formodentligt 
nødvendigt at tænke i mere langsigtede samarbejdsformer, 
som muliggør de stabile forventninger til leverance og 
afsætning, der igen er nødvendige for at understøtte 
produktinnovation (Laursen & Noe, 2018).
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på at fremme den produktinnovation, flere respondenter i 
undersøgelsen efterspørger. 

I forlængelse heraf er det værd at bemærke, at velfærdskød 
er en produktkategori, som alle detailinformanter forventer 
vil vokse i fremtiden. Dette er interessant, fordi forskning 
på området har peget på detailkæder som de agenter i værdi-
kæden, der har mest direkte indflydelse på forbrugernes 
adfærd (Gunn & Mont, 2014).

Udviklingen af markedet for velfærdskød er en proces, der 
kræver et oprigtigt engagement fra alle aktører. Markedet ligger 
ikke blot og venter, men skabes kun i kraft af de relationer, de 
forskellige aktører indgår i. Forbrugeren kan ikke efterspørge 
et produkt, der ikke er i køleren, mens detailsektoren ikke 
kan udbyde et produkt, der ikke er produceret. Samtidig har 
primærproducenterne kun et lille handlingsrum i forhold 
til selv at påbegynde en ny type produktion, qua de store 
investeringer dette kræver. Det er derfor særligt vigtigt med 
et langsigtet og forpligtende samarbejde mellem alle aktører 
i værdikæden, såfremt ambitionen er at øge produktionen og 
afsætningen af velfærdskød.

5.5 Konklusion og perspektivering 

På baggrund af den gennemførte analyse peger meget på, at 
der er et potentielt meget større marked for dyrevelfærds-
mærket svinekød end det nuværende. Til forskel fra 
tidligere undersøgelser viser denne undersøgelse, at særligt 
detailbranchen har ændret tilgang til promoveringen af 
dyrevelfærdsprodukter. Der er således kommet mere fokus 
på kategorien fra både detailsektoren, forarbejdningsleddet 
og forbrugerne. En generel forventning på tværs af alle 
værdikædeaktører er derfor også, at markedet for dyre-
velfærdsprodukter må forventes at vokse i de kommende 
år. Samtidig skal det dog påpeges, at der er en række 
mulige barrierer, herunder afskrivninger på stalde i 
primærproduktionen, det image svinekød generelt har og 
endelig det voksende fokus på klimaproblematikker.

Derudover er der også den udfordring, at velfærdskødet kun 
udgør få procent af den samlede svineproduktion i Danmark. 
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Kapitel 6
Kan og vil danske svineproducenter 
producere velfærdssvinekød?*

Jakob Vesterlund Olsen

*  Først og fremmest tak til de deltagende landmænd, som var villige 

til at bruge tid på at fortælle om deres produktion og på at diskutere 

dyrevelfærd. Desuden tak informanter fra interesseorganisationer og 

offentlige myndigheder, som har bidraget med input til dette kapitel. 

Vi har efter bedste evne forsøgt at dobbelttjekke alle oplysninger og alle 

faglige skøn står vi i sidste ende selv til ansvar for.

Beregninger af meromkostningerne ved at producere 
svinekød med højere dyrevelfærd er præsenteret for hver 
dyrevelfærdsdimension, som afdækket i tidligere kapitler. 
En række af initiativerne, som producenterne kan tage i 
anvendelse for at sikre højere dyrevelfærd for grisene er 
reversible, og producenterne kan stort set omkostningsfrit 
træde ud af ordningen, hvis der ikke er et marked for et 
givet velfærdsprodukt. Der er også velfærdsdimensioner, 
som kræver irreversible investeringer med lang afskriv-
ningshorisont, hvor den mest iøjnefaldende er løse søer 
i farestalden. Interviews med landmænd viser, at nogle 
landmænd påtager sig den langsigtede omkostning 
uden sikkerhed for merpris ved afsætning, alene fordi 
produktionsformen er mere tiltalende.

6.1 Indledning

I de tidligere afsnit er det beskrevet, hvordan holdninger 
i detailkæder og hos forbrugere er med til at forme 
betalingsviljen for velfærdssvinekød. Betalingsviljen er 
dog ikke ubegrænset, og derfor er holdningerne til og 
omkostningerne ved at producere velfærdssvinekød hos 
landmændene og til dels slagterierne også afgørende for, om 
der er et marked for velfærdssvinekød. 

Vi tager i dette kapitel udgangspunkt i blandt andet 
McInerneys (2004) indfaldsvinkel til forståelse af landmænds 
beslutningsprocesser, hvor landmænd både kan have en 
brugsværdi i form af bedre produktivitet, når dyrene har det 
godt, men også kan have en højere nytte (en ikke-brugsværdi) 
ved at producere med højere niveau af dyrevelfærd. 
Forskningsspørgsmålene bliver dermed:

1. Hvilke omkostninger og barrierer er der for at skifte 
til et indendørs baseret produktionssystem med højere 
dyrevelfærd end den mest udbredte standard?

2. Er der en sammenhæng mellem svineproducenternes 
syn på dyrevelfærd og deres tilbøjelighed til at producere 
velfærdskød?

Kapitlet er struktureret med en kort introduktion til 
de mest udbredte produktionssystemer inden for dansk 
indendørs produceret svinekød sammenholdt med en 
beskrivelse af forskellen til produktionssystemer, som 
producenter af velfærdskød primært benytter. Dernæst følger 
omkostningsberegningerne for producenten ved at producere 
velfærdssvinekød, inden jeg beskriver svineproducenternes 
holdninger til velfærdssvinekød. Kapitlet bliver afsluttet med 
en diskussion og konklusion om, hvorvidt svineproducenterne 
kan og vil producere velfærdssvinekød.

6.2 Produktionssystemer

Produktionscyklus for en so er basalt set opdelt i tre faser, hvor 
løbe-/kontrolstalden er det afsnit, som polten først indgår i 
for at blive so. Poltene løbes i en alder af cirka 8 måneder. For 
løbe-/kontrolstalde opført før 2015 er det lovligt at benytte 
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i Danmark. For indendørs farestier til løsgående søer benyttes 
i Danmark enten individuel løsdriftssti, uden mulighed for 
at benytte beskyttelsesbøjler, eller en kombisti, hvor soen er i 
boks de første dage efter faring og løsgående i den resterende 
del af diegivningsperioden. I figur 6.1 er der vist to forskellige 
farestier, en kassesti til venstre (hvor soen ikke kan vende sig) 
og en kombisti til løsgående søer til højre. 

Da der ofte er mange fødte grise per kuld, ofte flere end soen 
selv kan passe, benyttes ammesøer, hvilket øger behovet for 
farestier. Ammesøerne1 fravænner egne grise, men bliver 
stående i farestalden og modtager yngre grise fra de søer, som 
har for mange til selv at kunne passe dem. Dette er med til at 
presse farestaldene, som dermed bliver underdimensioneret, 
og medfører, at producenterne reducerer fravænningsalderen. 
Ifølge lovgivningen må grisene tidligst fravænnes ved 21 dage. 
Som dyrevelfærdstiltag er der i nogle mærker krav om, at 
ingen grise må fravænnes inden 28 dage. 

For smågrise og slagtesvin består velfærdsforbedringer, som 
tilbydes i de eksisterende velfærdsmærker, primært i mere 
rodemateriale og mere plads og dermed ikke afgørende 

1 I nogle besætninger benyttes totrins ammesøer, hvor soen, som har 

fravænnet egne grise, modtager grise, som er omtrent en uge gamle. Soen, 

som afleverer de ugegamle grise, modtager nyfødte grise.

enkeltdyrsbokse fra fravænning og indtil 4 uger efter løbning. 
For stalde etableret efter 2015, og i alle stalde fra 2035, skal 
løbe-/kontrolstalden være løsdrift kun med kortvarig brug 
af inseminationsboks. Eventuelle dyrevelfærdsforbedringer i 
løbe-/kontrolstalden vil være i form af højere pladskrav eller 
mere rodemateriale (typisk halm). 

Drægtigheden for en so/gylt er cirka 116 dage eller godt 
16 uger. Soen/gylten skal indtil 7 dage før forventet faring 
gå i løsdrift i drægtighedsstalden, men skal omvendt 
flyttes til farestalden senest 3 dage før forventet faring. I 
drægtighedsstalden har der været krav om fuld løsdrift fra 
2013. Eventuelle dyrevelfærdsforbedringer i forhold til 
gældende lovgivning i dette staldafsnit vil primært bestå af 
mere rodemateriale og mere plads. 

I farestalden er det mest udbredte produktionssystem 
kassestien, hvor soen står i en enkeltboks uden mulighed 
for at vende sig. I dette staldafsnit vil den oplagte dyre-
velfærdsmæssige forbedring i form af løse søer være forbundet 
med en ekstrainvestering, da løsgående søer ikke blot kræver 
mere plads, men en anden slags faresti. Der er i lovgivningen 
ikke defineret et minimumsareal for farestier, men der er i 
stedet et krav om, at alle pattegrisene kan ligge på fast gulv. I 
Jensen (2014) fremgår det, at der findes indendørs flokstier til 
faring og diegivning, men disse vurderes ikke at være anvendt 

Foto: Vivi Aarestrup Moustsen (i Moustsen, 2017)                                  Foto: Danni Sørensen (i Sørensen, 2016)
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halekupering, kastration med lokalbedøvelse, krav til fast gulv 
og transporttid på maksimalt 8 timer.

I en teoretisk model, hvor dyrevelfærdsindsatsen kunne 
vælges som en kontinuert beslutningsvariabel, og hvor 
producenten således kunne vælge lige netop det niveau af 
ekstra plads, som giver en ekstra afregning, men som ikke er 
for dyrt i produktionen, ville landmanden skulle producere 
på det punkt, hvor marginalindtjeningen ved mere plads 
var lig marginalomkostningen ved at give det ekstra plads. I 
den praktiske verden er der ikke mulighed for at vælge alle 
mulige niveauer af dyrevelfærd, men måske har producenten 
mulighed for at producere til en af de ordninger, som 
eksisterer, og dermed vurdere, om den ekstra afregning, der 
ligger i ordningen, står mål med de ekstraomkostninger, som 
producenten påtager sig. 

Et af de velfærdstiltag, som producenterne netop ikke kan 
hoppe ind og ud af uden store omkostninger, er løsgående 
søer i farestalden. Dette tiltag rummer en stor investering, 
men omvendt er der blandt svineproducenter meget stor 
variation i produktionsresultaterne. Derfor rummer dette 
kapitel en simulering af den økonomiske konsekvens ved 
variation i arbejdsforbruget og pattegrisedødeligheden i 
farestalden ved løsgående søer i farestalden. 

Holdninger til dyrevelfærd og variationen i omkostningerne 
blandt svineproducenterne er undersøgt via interview med 
11 svineproducenter, der som medlemmer af og leverandører 
til Danish Crown i overvejende grad har leveret grise til 
dyrevelfærdsmærker. Producenter med varierende grad 
af specialproduktion, fra multigrisen til UK-produktion, 
hangriseproduktion, Opdrættet-Uden-Antibiotika, Antonius 
og Bornholmergrisen er blevet interviewet i projektet. 

Formålet med interviewene var at afdække producenternes 
holdning til dyrevelfærd, herunder hvilke dimensioner 
de mente ville bidrage mest til at forbedre dyrevelfærden. 
Dernæst var formålet at få input til variationen i forud-
sætningerne for beregningen af omkostninger ved at producere 
velfærdskød. Producenterne er udvalgt af Danish Crown, og 

ændringer i produktionsforholdene. Kravene til sygestier i 
velfærdsmærkerne vurderes ikke at være mere vidtgående 
end den danske lovgivning. Der er i nogle ordninger krav 
til managementændringer for eksempel i form af forbud 
mod halekupering og for nogle mærkers vedkommende 
et yderligere krav om hele haler, som også vurderes at 
være associeret med en højere omkostning, men da det 
ikke medfører markant ændrede produktionsfaciliteter, 
præsenteres omkostningerne uden tilhørende forklaring om 
produktionssystemet.

6.3 Data og metode

Omkostningsberegningerne er lavet i forhold til 
omkostningerne ved at producere en standardgris, som 
jeg i kapitlet kalder multigrisen på linje med Danish 
Crowns sprogbrug (Danish Crown, 2019). Beregnings-
forudsætningerne stammer i høj grad fra SEGES, men er så 
vidt muligt valideret i forhold til andre publikationer inden 
for området. Dyrevelfærdsforbedringer i dette kapitel vedrører 
kun indendørs dyrevelfærdsforbedringer.

Udgangspunktet for beregning af omkostningerne ved 
at producere velfærdsanprist svinekød er en model, hvor 
dyrevelfærdskrav kan påvirke output via dødelighed/tilvækst 
og kan påvirke inputforbruget2. Et dyrevelfærdsmæssigt 
krav kan påvirke dødeligheden og tilvæksten ved grisene, 
for eksempel krav om løsgående søer i farestalden eller 
krav om hele haler. Der kan her også være en påvirkning af 
kapital- og arbejdsindsatsen. Øget inputforbrug forekommer 
for eksempel ved krav om et velstrøet leje, hvor der vil være 
behov for en ekstra mængde halm. De velfærdsforbedringer, 
der estimeres omkostninger på er: løsgående søer i farestalden 
(med og uden beskyttelsesbøjle), øget areal til grise i vækst, 
ekstra strøelse (i velstrøet leje og med brug af halmhæk), 
tidligst fravænning ved 28 dage i stedet for 21 dage, ingen 

2 Der vurderes ikke at være dyrevelfærdskrav, som påvirker reproduktionen. 

Hvis der for eksempel ikke havde været lovkrav om løsgående søer i løbe-/

kontrolstalden for nyere stalde, så ville dette også skulle have været bygget 

ind i modellen.
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vist i tabel 6.1 på baggrund af forudsætninger fra SEGES 
samt vurderinger foretaget på baggrund af interviews med 
svineproducenter.

Omkostningsestimaterne vurderes at være repræsentative 
for de svineproducenter, som frivilligt har valgt at være 
med i ordninger, som indeholder de dimensioner. Vi 
forventer, at der også vil være andre danske producenter, 
som kan producere med disse omkostninger, men samtidig 

de er udvalgt efter, at mange af dem har specialproduktion 
med fokus på dyrevelfærd. De interviewede landmænd 
er således ikke repræsentative for alle svineproducenter i 
Danmark.

6.4 Resultater

6.4.1 Omkostninger hos producenten
De beregnede omkostninger til produktion af velfærdskød 
baseret på dimensioner afdækket i tidligere kapitler er 

Krav / dimension Forudsætninger /omkostninger Estimeret omkostning

Løsgående søer i løbe-/kontrolstald • Lovkrav for nye stalde fra 2015 

• Alle stalde fra 2035

• Det er ikke forbundet med 

ekstraomkostninger for producenten 

Løsgående søer i farestalden 

• Brug af beskyttelsesbøjler i 4 døgn ved 

faring

• Brug af beskyttelsesbøjler i 2 døgn ved 

faring

• Ingen brug af beskyttelsesbøjler

• Pattegrisedødelighed forøget 

• Arbejdstid forøget

• Fravænningsvægt forøget 

• Foderforbrug højere

• Højere energiforbrug

• Højere kapitalomkostninger til farestier

• Beskyttelsesbøjler i 4 døgn: 18 kr. pr. gris

• Beskyttelsesbøjler i 2 døgn: 21 kr. pr. gris

• Ingen brug af beskyttelses-bøjler: 26 kr. 

pr. gris

Øget areal til grise i vækst • Øgede kapital- og 

vedligeholdelsesomkostninger

• Pr. 10 pct. forøgelse af areal: 12 kr. pr. gris

Ekstra strøelse – velstrøet leje • Arbejdstid forøget

• Halmforbrug forøget

• 19 kr. pr. gris

Ekstra strøelse – halmhæk, ikke ekstra plads • Omkostninger til halmhæk

• Øget arbejdsforbrug

• Forbrug af halm

• 5 kr. pr. gris

Ekstra strøelse – halmhæk, ved 30 pct. mere 

plads

• Omkostninger til halmhæk

• Øget arbejdsforbrug

• Forbrug af halm

• 6 kr. pr. gris

Tidligst fravænning ved 28 dage i stedet for 

21 dage

• Færre grise pr. so

• Højere kapitalomkostninger

• Lavere dødelighed ved smågrise

• Lavere foderomkostninger

• 6 kr. pr. gris ved senere fravænning 

TABEL 6.1 OMKOSTNINGER HOS PRODUCENTEN 



dyrevelfærd for soen eller dyrevelfærd for spædgrisen i 
diskussionen om løsgående søer i farestalden. Et andet 
eksempel er, at der er flere landmænd, som udtrykker, at 
risikoen for smertefulde halebid er for stor, når grisene har 
hele haler. Omvendt er der landmænd, som mener, at hele 
haler er den bedste proxy for, om der er god dyrevelfærd i 
en besætning. Det kan nemlig ikke lykkes at producere grise 
med hele haler, hvis ikke deres grundlæggende fysiologiske 
behov er opfyldt. Som en Antonius-producent siger: ”Man 
kan gøre så mange ting forkert, når den hale er kuperet” [når 
grisene ikke er halekuperede, reagerer de med halebidning ved 
utilpasheder, noget man ikke opdager, hvis halen er kuperet].

Landmændene blev desuden stillet lukkede spørgsmål i form 
af et spørgeskema, om hvad de ville prioritere højest blandt 
syv definerede alternativer, hvis dyrevelfærden skulle løftes. 
Spørgsmålet er identisk med et spørgsmål, som blev stillet 
forbrugerne for at få indikation af, om der er forskel på 
opfattelsen mellem forbrugere og producenter, som tidligere er 
fundet i litteraturen (Te Velde et al., 2002). Som det fremgår 
af tabel 6.2, er det initiativerne løsgående søer i farestalden, 

vil der sandsynligvis være mange producenter, som ville 
opleve højere omkostninger, hvis de skulle implementere 
velfærdsforbedringerne. Estimaterne i tabel 6.1 kan derfor 
ikke benyttes som udtryk for den gennemsnitlige omkostning, 
hvis kravene blev obligatoriske for alle producenter. 

Velfærdsforbedringerne, som medfører de største 
omkostninger, er de forbedringer, som enten kræver store 
investeringer som for eksempel løsgående søer i farestalden, 
eller velfærdsforbedringer, som medfører lavere væsentlig 
lavere output som for eksempel mere plads. Derudover er det 
væsentligt for landmanden, om en dyrevelfærdsdimension 
kræver investeringer, da investeringer er risikofyldte. Der  
er typisk ikke garanti for, at man kan være i ordningen i  
lang tid, og selvom man er i ordningen, kan tillægget blive  
justeret løbende. 

6.4.2 Svineproducenternes holdninger til velfærdssvinekød
Interviewene med svineproducenterne vidner om, at 
dyrevelfærd ikke opfattes entydigt, og at der er nogle 
dilemmaer for eksempel i forhold til valget mellem 

Hele haler • Højere kapitalomkostninger ved mere 

plads

• Lavere arbejdsomkostninger

• Øget behov for sygestier

• Flere aflivede og kasserede

• 20 kr. pr. gris

Kastration med lokalbedøvelse • Branchekrav • Ingen ekstraomkostninger, da der ikke er 

andre alternativer

Krav til fast gulv • Højere arbejdsomkostninger ved svineri i 

stierne

• Lavere tilvækst ved svineri

• Der vil være store variation på tværs af 

besætninger

• 5 kr. pr. gris i nye stalde

• Dyrere at lave eksisterende stalde om

Transporttid max 8 timer • Ikke et problem for slagtesvin slagtet i 

Danmark

• Ingen ekstraomkostninger

Kilde: Christiansen (2018), Udesen og Christiansen (2017), Hansen (2018) samt vurderinger foretaget på baggrund af interviews med 

svineproducenter.
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variation i produktionsresultaterne. Dette kan skyldes 
forskelle i staldforhold og management. Oplysninger fra 
producentinterviewene er brugt til at give et eksempel på, 
hvor forskelligt et krav om, at søer højst må være fikseret 
4 dage i farestalden, kan påvirke forskellige landmænds 
omkostninger. Dette eksempel er vist som resultatet af en 
simulering i figur 6.2.

I eksemplet er der regnet med en højere dødelighed i 
farestalden på 2,5 procent i gennemsnit, så der for løsgående 
søer er en gennemsnitlig dødelighed på 15,1 procent. Der 
er regnet med en spredning, hvor minimumsværdien i 
betafordelingen er 11 procent og maksimum er 21 procent. 
Prisen på farestierne er fastsat til at være 7.150 kr. højere end 
almindelige kassestier (Christiansen, 2018), og i simuleringen 
er det lagt til grund, at arbejdstidsforbruget i gennemsnit 
er 1,3 time større per so end ved produktion i kassestier. 
Spredningen er valgt til at være minimum -1 time i forhold til 
multigrisen og maksimalt +3,6 timer. Omkostningsforskellene 
for 2.000 simuleringer er vist i figur 6.2. Disse antagelser giver 
en spredning i omkostning per produceret gris på cirka 50 
kr. (svingende fra en omkostning på godt 40 kr. per gris til 
en fortjeneste på knap 10 kr. per gris) med en gennemsnitlig 
meromkostning på cirka 19 kr. per gris i forhold til sektorens 
gennemsnitlige omkostninger ved at producere en gris når 
soen er fikseret i farestalden. 

mere plads og mindre antibiotika, som landmændene 
prioriterede højest. Derudover er det bemærkelsesværdigt, 
at ingen af de 11 landmænd ville prioritere at give 
danske grise adgang til udeareal, når de skal prioritere tre 
dyrevelfærdsindsatser ud af syv. 

De adspurgte landmænd har forskellige holdninger til 
dyrevelfærd og vigtigheden af dyrevelfærd. I spørgeskemaet 
blev de blandt andet spurgt til, hvor vigtig dyrevelfærd er, 
med udsagnet: ”Samfundet har vigtigere ting at beskæftige sig 
med end dyrs forhold”. Der er en tendens til, at landmænd, 
som producerer grise med højest dyrevelfærd, Antonius og 
Bornholmergrisen (+23 hjerter i ”Bedre dyrevelfærd”), er 
mindre enige i dette udsagn end andre producenter. 

Udover at der var variation i producenternes holdning 
til dyrevelfærd, var der også variation i producenternes 
berettede produktionsresultater. Både på tværs af 
ordninger, men også inden for ordningerne er der 

3 Opfylder kravene til 2 hjerter men benytter ikke beskyttelsesbøjler 

i forbindelse med faring, som ellers er tilladt med 2 hjerter i ”Bedre 

Dyrevelfærd”.

Tiltag Andel producenter som prioriterede tiltaget

Soen skal have lov til at gå løs hele tiden i forbindelse med fødslen af pattegrise 7/11

Grisene skal have mere plads i stalden 7/11

Alle grise skal have hele haler (ingen halekupering) 3/11

Grisene skal være mindre syge, så medicinforbruget kan nedbringes  7/11

Grisene skal have meget mere rodemateriale i stalden 4/11

Pattegrisene skal have lov til at være sammen med soen i længere tid 3/11

Alle grise skal kunne komme udenfor 0/11

TABEL 6.2 ANTAL LANDMÆND UD AF 11, SOM PRIORITERER SPECIFIKKE DYREVELFÆRDSTILTAG BLANDT TRE UD AF SYV

* En producent mente, at det kun var ét af tiltagene, som reelt forbedrede dyrevelfærden, så derfor summer antal prioriterede tiltag ikke til 33.



merpris ved afsætning. Bevæggrunden for dette var i høj grad 
det, som vi har kaldt ”ikke-brugsværdien”. De landmænd, som 
vælger at lave ekstrainvesteringer af hensyn til dyrevelfærden 
på grund af ikke-brugsværdien, vil i princippet producere 
velfærdsgrisekød mod en meget lille ekstra pris. Omvendt, 
hvis en landmand ikke oplever nogen ekstra nytte af at 
producere dyr med ekstra dyrevelfærd, så vil vedkommende 
kun vælge at implementere velfærdsforbedringer, hvis den 
fulde meromkostning kompenseres. 

Med den organisation svinesektoren i Danmark har, hvor 
størstedelen af kødet slagtes på andelsslagterier, er der 
indbygget principper i afregningssystemet for, hvordan 
ekstraomkostningerne ved produktion af velfærdskød 
håndteres. Vi forsøger nedenfor at forstå Danish Crowns 
afregningssystem ud fra en antagelse om, at det kan kaldes 
fair, som defineret af Bogetoft og Olesen (2000). Et af 

Simuleringen i figur 6.2 viser, at der med de givne forud-
sætninger for langt de fleste landmænd vil være dyrere 
at have løse søer sammenlignet med, hvad det koster en 
gennemsnitslandmand at producere med søer i kassestier, 
mens der er nogle få landmænd, som kan producere smågrise 
med løsgående søer i farestalden til samme pris, som den 
gennemsnitlige producent kan producere multigrisen til. 
Det er dog ikke det samme som at sige, at de ikke har en 
omkostning til at producere grise med løsgående søer i 
farestalden. De dygtigste producenter ville ved produktion 
af multigrisen også kunne producere billigere end den 
gennemsnitlige producent. De vil derfor have et tab ved at 
blive tvunget til at producere med løsgående søer i farestalden, 
hvis de ikke bliver kompenseret for det. 

Mindst tre af de interviewede svineproducenter havde valgt at 
investere i farestalde til løsgående søer uden at være sikret en 

FIGUR 6.2 SIMULERING AF OMKOSTNINGER VED VALG AF LØSGÅENDE SØER I FARESTALDEN MED MULIGHED FOR 

BESKYTTELSESBØJLER I 4 DAGE I FORHOLD TIL LANDSGENNEMSNIT FOR OMKOSTNINGER VED FIKSEREDE SØER I FARE-

STALDEN. SIMULERINGERNE OMFATTER STOKASTISK DØDELIGHED OG ARBEJDSKRAFTBEHOV. DE 2.000 SIMULERINGER 

KAN OPFATTES SOM MEROMKOSTNINGER VED AT HAVE LØSGÅENDE SØER FOR 2.000 TILFÆLDIGE LANDMÆND 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Udesen (2018)
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af dyrevelfærd. Kritikken mod detailkæderne går blandt andet 
på:

1. Detailkæderne er ikke interesserede i at sælge mere 
dyrevelfærdsanprist kød, men blot interesseret i at have 
kødet i kølediskene, så de ikke får dårlig omtale [for ikke at 
have kødet i køledisken].

2. Detailkæderne kunne gøre meget mere for at anprise kød 
med høj dyrevelfærd gennem for eksempel tilbudsaviser og 
ved at sikre, at mærkningen af kød med højere dyrevelfærd 
er mere tydelig. 

6.5 Diskussion

Ved beregning af omkostninger ved et givet tiltag bliver det 
pågældende tiltag nødvendigvis sat i forhold til et alternativ, 
og det er ikke altid entydigt, hvilket alternativ som er det 
rigtige. For eksempel er der ikke regnet med et alternativ 
til løse søer i løbe-/kontrolstalden, da det er et krav for 
alle stalde etableret efter 1. januar 2015. Dermed vurderes 
branchen at være i stand til at levere den mængde dyr fra 
produktionssystemer med løsgående søer, som markedet 
måtte efterspørge. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke 
vil være omkostninger forbundet med produktion af grise 
på baggrund af løsgående søer i løbe-/kontrolstalden for 
producenter, som ikke i dag har denne produktionsform. Det 
relevante alternativ er i disse beregninger således, at hvis der er 
en relevant andel af producenterne, som kan producere uden 
ekstraomkostninger i forhold til den danske lovgivning, så er 
det ikke forbundet med en meromkostning. 

På baggrund af interviews af 11 danske svineproducenter 
er det undersøgt, om der er forskel på holdningerne til 
dyrevelfærd. Det var der. Her var producenterne med 
produktion af multigris/UK-gris mere enige i udsagnet 
”samfundet har vigtigere ting at forholde sig til end dyrs 
velfærd”, end producenter af specialgrise var. Derudover var 
der forskelle blandt svineproducenterne i forhold til, hvilke 
dyrevelfærdstiltag de ville prioritere for at højne dyrevelfærden 
i dansk svineproduktion. Producenter af Antoniusgris/
Bornholmergris prioriterede i højere grad længere samvær 
mellem so og pattegris og mere rodemateriale. Disse resultater 

kravene, for at et afregningssystem kan kaldes fair, baserer sig 
på teoretiske udledninger fra spilteori og fra principal-agent-
modeller, og det krav er, at ingen gruppe af producenter må 
tildeles en indtjening, som er mindre end den indtjening, 
som gruppen kan opnå uden for samarbejdet, da det ellers 
før eller siden vil føre til, at de vil forlade slagteriet. Det andet 
krav er, at ingen gruppe af producenter må tildeles større 
indtjening end gruppens marginalbidrag til samarbejdet, 
det vil sige, der må ikke være subsidiering af specialgrupper. 
Det andet krav kan dog ikke helt undgås i forbindelse med 
opstart af specialproduktioner, da ethvert nyt produkt skal 
støttes for at komme succesfuldt fra start. Derfor vælger 
Danish Crown (Møller, 2019) også at anlægge et lidt længere 
perspektiv, så der ikke er nogen specialproduktioner, som må 
subsidieres over en længere periode. Til trods for at Danish 
Crown anlægger en lidt længere tidshorisont i forhold til 
at vurdere, om der er økonomisk balance i produktionen 
af et specialprodukt, er det stadig svært at vælge tillæg og 
bindingsperioder, som alle finder rimelige. For eksempel 
var der ved implementeringen af kravet om, at søerne i 
farestalden i Antonius-produktion skulle være løsgående, 
tillæg til producenter for at bygge nye farestalde. Derudover 
var der en længere opsigelsesperiode end den normale 
opsigelsesperiode for specialproduktioner. Men selv med den 
længere opsigelsesperiode er der stadig en vis risiko for den 
enkelte producent i at investere i farestier til løsgående søer, 
da investeringen ikke er afskrevet inden for den forlængede 
opsigelsesperiode. 

De interviewede svineproducenter blev spurgt til deres 
oplevelse af praksis i forhold til prissætning af special-
produkter, og de udtrykte samstemmende, at der skulle være 
en vis fleksibilitet, og at specialprodukter, som genererer høj 
indtjening, skulle komme fællesskabet til gode. Ikke mindst 
fordi der i opstarten typisk vil være en subsidiering  
af specialprodukterne. 

Svineproducenterne blev også spurgt til deres syn på 
detailkædernes rolle i forhold til at afsætte velfærdskød 
fra den danske svineproduktion. Producenter var generelt 
skeptiske over for detailkæderne og deres rolle i udviklingen 



grisekød. Interviewene tyder på, at de længere opsigelsesvarsler 
i nogle ordninger kun delvist kompenserer for de øgede 
investeringer, som specialproducenter står over for ved 
for eksempel overgang til løsgående søer i farestalden, og 
producenterne kan derfor være ilde stedt, hvis kontrakten 
med tillæg for dyrevelfærdsanprist kød bliver opsagt kort efter 
indgåelse. 

For de dyrevelfærdsdimensioner, som ikke kræver irreversible 
investeringer, er korte opsigelsesvarsler relativt uproblematiske, 
da svineproducenterne har et alternativ, hvor de kan vælge 
at producere multigrisen uden ekstra omkostninger. Det kan 
for eksempel være produktion af grise med mere plads, hvor 
producenterne kan vælge at lukke flere grise ind i stierne, hvis 
kontrakten bliver opsagt. I de tilfælde, hvor der er irreversible 
investeringer, er der behov for mere gensidig forpligtelse hele 
vejen i værdikæden, så risikoen for specialproduktionen ikke 
primært ligger ét sted.

6.6 Konklusion og perspektivering

De velfærdsforbedringer, som medfører de største 
omkostninger, er de forbedringer, som enten kræver store 
investeringer som for eksempel løsgående søer i farestalden, 
eller velfærdsforbedringer, som medfører lavere output som for 
eksempel mere plads. Derudover vil store investeringer betyde 
større risiko for landmanden. 

Interviewene viser, at nogle svineproducenter gerne vil 
producere med højere dyrevelfærd, og der vurderes at være 
en andel af svineproducenter, som faktisk har en nytte ved 
at producere med højere dyrevelfærd end lovgivningen og 
branchestandarder kræver. Samtidig føler svineproducenterne 
presset af international konkurrence, og de kan ikke både 
bygge dyrere og pålægge sig selv højere driftsomkostninger, 
hvis ikke afregningen på svinekødet afspejler den højere 
produktionsomkostning. 

Den variation i produktionsresultater og nytte ved at 
producere velfærdsgrise, som producenterne tilkendegiver 
i interviews, medfører, at der stadig vil være udbud af 
velfærdsanprist svinekød, selvom markedet ikke betaler 

peger i samme retning som internationale studier (Bock & 
Huik, 2007; Spooner et al., 2014), som finder, at der er en 
sammenhæng mellem valg af produktionssystem og synet på 
dyrevelfærd. 

De kvalitative interviews vidner om, at der er stor variation 
i produktionsresultaterne både i forhold til dødeligheden i 
de enkelte staldafsnit, men også i forhold til tidsforbruget 
til pasning af dyrene. Denne variation er afspejlet i 
simuleringerne af produktionsomkostninger ved produktion 
af smågrise i en case med løsgående søer i farestalden med 
brug af farebøjle i 4 dage. Samtidig mener 7 ud af 11 
producenter, at det er et af de tiltag, som faktisk vil øge 
dyrevelfærden mest. 

Simuleringerne af omkostninger til produktion af smågrise 
med løsgående søer i farestalden viser, at de producenter, 
som er dygtigst til at holde pattegrisedødeligheden nede, 
samtidig med at de begrænser arbejdstidsforbruget, faktisk 
kan producere grise til den pris, som den gennemsnitlige 
producent producerer smågrise til. Dog er der en hel række 
andre faktorer, som også har indflydelse på omkostningen 
til produktion af smågrise. Så samlet kan det tænkes, at 
de dygtigste Antoniusproducenter kan producere grise til 
samme pris som den gennemsnitlige multigrisproducent. 
Men omvendt, hvis den dygtige Antoniusproducent havde 
produceret multigrise, ville denne producent sandsynligvis 
producere med et højere afkast end gennemsnitsproducenten.
I den internationale litteratur er der ret entydige indikationer 
på, at producenter har en ikke-brugsværdi af at producere 
med en højere dyrevelfærd end lovgivningen kræver. Dette 
har de kvalitative interviews også givet indikationer på i en 
dansk kontekst. Det betyder, at der sandsynligvis vil være 
et udbud af dyrevelfærdsanprist svinekød, uden at man 
nødvendigvis skal kompensere alle meromkostningerne ved 
denne produktion. 

De kvalitative interviews har omvendt også vist, at der er et 
behov for, at producenterne kan få afdækket noget risiko, da 
der i nogle dimensioner er store irreversible investeringer, som 
producenterne skal foretage for at levere dyrevelfærdsanprist 
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tværfaglig undersøgelse af markedsdrevet dyrevelfærd. I T. 
Christensen, G. Tveit, & P. Sandøe (red.), Løse søer – en 
tværfaglig undersøgelse af markedsdrevet dyrevelfærd (pp. 
79-90). Frederiksberg: Center for Biotetik og Risikovurdering, 
Københavns Universitet. Projektrapport nr. 19. 

Lassen, J., Sandøe, P. & Forkman, B. (2006). Happy pigs are 
dirty! – conflicting perspectives on animal welfare. Livestock 
Science, 103 (3), 221-230. 

McInerney, J. (2004). Animal Welfare, Economics and Policy. 
Report on a Study Undertaken for the Farm & Animal Health 
Economics Division of Defra. Exeter, UK, pp.80 

Moustsen, V. A. (2017). Farestald – Indretning. https://
svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Staldsystem/
Stiindretning/Farestald 

Møller, K. C. (2019). Personlig meddelelse. Karl Christian 
Møller, Chefanalytiker, Danish Crown.

Spooner, J. M., Schuppli, C. A. & Fraser, D. (2014). 
Attitudes of Canadian Pig Producers Toward Animal Welfare. 
Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 27 (4),  
569-589. 

Sørensen, D. (2016). Hvordan opnår jeg rekord lav 
dødelighed hos pattegrisene? Præsentation pattegriseliv. 
https://www.pattegriseliv.dk/PublishingImages/plancher/
indl%C3%A6g_Danni.pdf 

Te Velde, H., Aarts, N. & Van Woerkum, C. (2002). Dealing 
with Ambivalence: Farmers’ and Consumers’ Perceptions of 
Animal Welfare in Livestock Breeding. Journal of Agricultural 
and Environmental Ethics, 15 (2), 203-219. 

Udesen, F. K. & Christiansen M. G. (2017). Økonomisk 
optimal fravænningsalder. SEGES Svineproduktion, notat nr. 
1731.

den fulde meromkostning. Med den risikoeksponering, 
som producenter med højere dyrevelfærd er underlagt, 
vurderes det sandsynligt, at producenter, som producerer 
dyrevelfærdsanprist svinekød, er mindre risikoaverse end deres 
kolleger, som producerer multigrise – og måske udmærker sig 
ved at være dygtige producenter.

Landmændenes syn på brugen af dyr synes dog at være 
forskellig fra forbrugernes syn på brugen af dyr, og derfor 
er det meget sandsynligt, at debatten om dyrevelfærd 
bliver ved at være et emne i samfundsdebatten. For selvom 
landmændene giver dyrene lige netop de forhold, som de selv 
mener, er bedst for dyrene, så vil det stadig ikke være helt 
de samme forhold, som forbrugerne finder bedst for dyrene. 
Dette synspunkt harmonerer godt med pointerne fra Lassen  
et al. (2006).
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Kapitel 7
Hvor stort et marked vil der være  
for dansk velfærdssvinekød?

Tove Christensen a, Jakob Vesterlund Olsen  a, Thomas Bøker Lund a, Sigrid Denver a, 

Lars Esbjerg b, Jonas Nordström a og Peter Sandøe a c

a  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
b  MAPP Centre – Research on value creation in the food sector, Institut for 

Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
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I dette kapitel har vi forsøgt at lave en syntese af, hvad 
der i de foregående kapitler er sagt om henholdsvis 
forbrugernes, producenternes og detailhandelens rolle i 
forhold til at sikre et marked for dansk velfærdssvinekød 
i Danmark, Sverige og Tyskland. Desuden har vi 
inddraget nye estimeringer af ekstra omkostninger i 
slagteri- og detailleddet samt nye forbrugeranalyser. 
Med hensyn til det sidste har vi via data fra vores 
spørgeskemaundersøgelse forsøgt at karakterisere mulige 
forbrugergrupper i Sverige, Tyskland og Danmark, som 
kan have en interesse i at købe dansk velfærdssvinekød, 
og vi har forsøgt at estimere, hvor meget de er villige 
til at betale for kødet. Dernæst har vi sammenholdt 
forbrugerkarakteristikken med omkostningerne forbundet 
med at producere kødet og med detailhandelens 
præferencer. Vi fandt, at cirka 6-9 procent danskere, 
2-7 procent tyskere og meget få svenskere (0-1 procent) 
gav udtryk for en vilje til at betale over 25 procent 
ekstra for et fiktivt dansk velfærdssvinekødsprodukt 
sammenlignet med standard EU-svinekød. Det 
segment i Sverige, der har størst interesse i at købe 
dansk velfærdssvinekød, er ikke særligt interesseret i 
dyrevelfærd, går op i, at svinekødet er billigt, og køber 
i dag konventionelt svinekød. De tyske forbrugere, 
der kan forventes at være interesserede i at købe dansk 
velfærdssvinekød, skal findes blandt de forbrugere, der 
kan betegnes som dyrebeskyttelsesorienterede. Vi har 
estimeret meromkostningerne til fremstilling af en fiktiv 
velfærdgris i størrelsesorden 12 kr. per kg svarende til en 

merpris på 20-26 procent for et kg velfærdsgris. Dette 
svarer nogenlunde til de prispræmier, vi observerer i 
butikkerne i Danmark. Hvis vores beregninger holder 
vand, kan detailhandelen altså ikke forvente de store 
merindtægter ved at sælge velfærdssvinekød. Der synes 
dog blandt detailkæderne i Danmark at være en generel 
tro på, at velfærdssvinekød som produktkategori vil vokse 
fremover. Det er nødvendigt med produktudvikling og et 
langsigtet og forpligtende samarbejde mellem alle aktører 
i værdikæden, såfremt ambitionen om markant at øge 
produktionen og afsætningen af velfærdssvinekød skal 
realiseres.

7.1 Introduktion

I dette kapitel samler vi op på, hvad der i de foregående 
kapitler er fremlagt om henholdsvis forbrugeres, producenters 
og detailhandelens rolle i forhold til at fremme salget af dansk 
velfærdssvinekød i Danmark, Sverige og Tyskland. Desuden 
præsenterer vi nye beregninger i et forsøg på at blive klogere 
på nogle af de ekstra omkostninger i slagteri- og detailledet, 
der kan være knyttet til at fremstille velfærdssvinekød, 
hvilket igen har betydning for den pris, som forbrugerne 
skal betale. Vi har ligeledes inddraget nye analyser af data 
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beskyttelsesorienterede og nationalt dyrebeskyttelsesorienterede 
samt de nationalt dyrerettighedsorienterede. Det er kun godt 
10 procent af de tyske og svenske forbrugere, som tilhører de 
internationalt dyrebeskyttelsesorienterede, som er det segment, 
der har indikeret, at de er parate til at købe udenlandsk 
velfærdssvinekød.

I det følgende bygger vi lidt videre på tidligere kapitlers 
analyser af forbrugernes betalingsparathed for velfærds-
svinekød i Danmark, Sverige og Tyskland. Vi sætter lup på 
andelen i de tre befolkninger, der i spørgeskemaundersøgelsen 
udtrykker en relativt høj betalingsparathed for dansk 
velfærdssvinekød. 

I kapitel 3 så vi, at 12 procent af de danske respondenter, 
11 procent af de tyske respondenter og cirka 6 procent af de 
svenske respondenter svarede, at de vil betale over 25 procent 
ekstra for det fiktive velfærdssvinekød fra Danmark. Disse 
andele kan imidlertid overestimere potentialet betydeligt, 
idet det er omkostningsfrit for respondenterne at pynte 
lidt på betalingsparatheden, når spørgeskemaspørgsmål om 
betalingsparathed besvares. For at komme med et lidt mere 
realistisk estimat, kombinerede vi i kapitel 3 viljen til at betale 
over 25 procent mere for velfærdssvinekød med at tilhøre det 
helt positive segment. Nøjes vi således med at se på dem, der 
siger, at de helt sikkert vil købe velfærdssvinekødet, falder 
andelen betragteligt til 6 procent af de danske respondenter, 
3 procent af de tyske og stort set ingen af de svenske 
respondenter. 

Tilsvarende har vi i tabel 7.1 bygget videre på forbruger-
analyserne i kapitel 4. I tabellen har vi indsat en række 
ekstra betingelser, som de forbrugere skulle opfylde, der 
oplyser, at de vil betale over 25 procent ekstra for det fiktive 
velfærdssvinekød fra Danmark. For hver ekstra betingelse skal 
forbrugeren også opfylde de foregående betingelser. Baseline 
er, at forbrugeren vil betale over 25 procent mere for dansk 
velfærdsvineskød sammenlignet med EU-standardsvinekød. 
Vores første betingelse (betingelse 1) er, at forbrugeren 
skal være fra en af de tre dyrevelfærdsengagerede grupper, 
der blev rapporteret om i kapitel 4 (dem kalder vi for 

fra vores spørgeskemaundersøgelse, som målrettet samler 
op på forbrugeranalyserne i kapitel 3 og 4 i forhold til at 
vurdere markedspotentialet i de tre lande for en dansk 
indendørs produceret velfærdsgris. Endelig sammenligner 
vi for de enkelte velfærdsforbedringer producenternes 
meromkostninger med forbrugernes betalingsviljer.

7.2 Forbrugerefterspørgsel

Både i Danmark og Tyskland er der markeder for velfærds-
svinekød fra indendørs produktionssystemer. Kravene til disse 
typer af svinekød er på linje med kravene til lovgivningen 
for produktion af svin i Sverige, hvor forbrugere, som går 
op i dyrevelfærd, derfor typisk vælger at købe det svenske 
frem for det billigere importerede svinekød. For at undersøge 
interessen for dansk velfærdssvinekød på disse markeder 
har vi gennem en spørgeskemaundersøgelse forsøgt at 
identificere forbrugergrupper, ud fra om de overhovedet vil 
være interesserede i at købe dansk velfærdskød. Vi ser også på 
deres betalingsvilje for velfærdssvinekød, på deres engagement 
i dyrevelfærd, og på i hvor høj grad de foretrækker nationalt 
fremstillet svinekød. Lige som i kapitel 3 og kapitel 4 fokuserer 
vi på viljen til at betale 25 procent ekstra for kødet – den 
nærmere retfærdiggørelse af dette tal følger nedenfor i afsnit 7.6.

I analysen i kapitel 3 blev forbrugerne delt op i tre segmenter 
– de helt positive, de delvist positive og resten, baseret på deres 
interesse for at købe et fiktivt dansk velfærdssvineprodukt fra 
indendørs produktionssystem med dyrevelfærd hævet over 
dansk og tysk lovgivning og på linje med svensk lovgivning. 
Hvis vi kun medtager de helt positive, der siger, at de helt 
sikkert vil købe det danske fiktive velfærdssvinekød, så udgør 
de godt 20 procent af de danske, godt 10 procent af de tyske 
og 3 procent af de svenske respondenter. 

I kapitel 4 blev forbrugerne delt op i seks segmenter baseret 
dels på deres præferencer for nationalt produceret kød 
og dels på deres dyreetiske orienteringer. Denne analyse 
peger på, at tre segmenter af forbrugere er engagerede i 
dyrevelfærd. Disse segmenter udgør omtrent halvdelen 
af de danske og over 60 procent af de svenske og tyske 
forbrugere. Segmenterne er kaldt de internationalt dyre-



Der synes således at være et vist potentiale for at 
sælge dansk velfærdssvinekød i Tyskland blandt de 
dyrevelfærdsinteresserede. Herudover er der måske et lille 
potentiale i Sverige blandt dem, der vil efterspørge billigt kød 
produceret på niveau med svensk lovgivning, og som eventuelt 
plejer at købe importeret kød. Da svenskerne importerer over 
en tredjedel af deres forbrug af svinekød, skulle man tro, at 
dansk velfærdssvinekød burde have chance for at opnå en vis 
markedsandel, hvis det kan produceres til samme eller lavere 
pris som det normale svenske svinekød. Potentialet på det 
danske marked vil vi komme nærmere ind på i afsnit 7.4 og i 
diskussionen, idet vi der har bedre forudsætninger for at lave 
regneeksempler for danske forhold. 

7.3 Detailkæderne som gatekeepers

Velfærdskød er en produktkategori, som alle detailhandels-
informanter og mange af de øvrige interviewede interessenter 
forventer vil vokse i fremtiden. Til forskel fra tidligere 
undersøgelser viser denne undersøgelse, at detailkæderne 
arbejder meget aktivt med at øge salget af velfærdskød. 

dyrevelfærdsengagerede forbrugere i tabel 7.1). Den næste 
betingelse (betingelse 2) begrænser gruppen af potentielle 
købere til dem, der i et opfølgende spørgsmål angav, at de 
var sikre på den betalingsvilje, de angav. Som betingelse 3 og 
betingelse 4 inddrager vi segmenteringen fra kapitel 3, som er 
baseret på, hvorvidt forbrugerne tror, at de vil købe svinekød 
produceret i Danmark med det fiktive velfærdsmærke. I 
betingelse 3 skal forbrugeren svare mindst ”ja, det tror jeg” 
(det er dem, vi i kapitel 3 kaldte de delvist positive) og i 
betingelse 4 svare ”ja, helt sikkert” (det er dem, vi kaldte de 
helt positive). Vi ser, at 8,6 procent af de danske forbrugere; 
6,9 procent af de tyske og 1,6 procent af de svenske forbrugere 
opfylder betingelse 3. Det er kun cirka 6 procent af danskerne, 
2 procent af tyskerne og stort set ingen svenskere, der også 
opfylder betingelse 4.
 
Det er sandsynligt, at det mest præcise estimat af andele af 
befolkningerne, der reelt er villige til at købe det fiktive danske 
velfærdsmærke, skal findes et sted mellem de opgjorte andele 
under betingelse 3 og betingelse 4. 

Danmark Sverige Tyskland

Baseline

villighed til at betale mere end 25 procent ekstra for fiktivt dansk velfærdssvinekød
11,8 % 5,8 % 10,9 %

Betingelse 1 

dyrevelfærdsengageret forbruger
9 7 % 4,5 % 8,6 %

Betingelse 2 

sikker på at de angivne svar om betalingsvillighed for fiktivt dansk velfærdssvinekød 

holder

8,7 % 3,9 % 7,7 %

Betingelse 3

svarer ”ja, det tror jeg” til spørgsmålet om han/hun vil købe velfærdssvinekødet  

fra Danmark

8,6 % 1,6 % 6,9 %

Betingelse 4

svarer ”ja, helt sikkert” til spørgsmålet om han/hun vil købe velfærdssvinekødet  

fra Danmark

5,8 % 0,2 % 2,0 %

TABEL 7.1 ESTIMATER AF FORBRUGERANDELE I DANMARK, SVERIGE OG TYSKLAND, DER VIL BETALE MERE END  

25 PROCENT EKSTRA FOR DANSK VELFÆRDSSVINEKØD – NÅR 1 TIL 4 EKSTRA BETINGELSER INDDRAGES
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de forskellige udskæringer. Derfor er det en mindre andel af 
grisen, som skal oppebære omkostningen ved, at hele grisen 
har haft højere dyrevelfærd. Det er dog af konkurrencemæssige 
årsager forbundet med en del hemmelighedskræmmeri, hvor 
stor en andel af grisen som bliver solgt med merpris for øget 
dyrevelfærd – den såkaldte carcass balance. 

For det andet vil der være meromkostninger i slagterileddet 
ved en nicheproduktion, som produktion af velfærdsgrise 
er. Det skyldes, at der er en del størrelsesøkonomi i 
slagteridriften, hvorved en standardiseret produktionslinje 
og afsætning bidrager til at mindske omkostningerne. 
Der er heller ikke mange oplysninger at finde om, hvilke 
meromkostninger der er forbundet med at slagte special-
produkter. 

For det tredje er der meromkostninger i detailledet til hånd-
tering og salg af mindre produktgrupper. Dertil kommer 
et ønske om en vis ekstra indtjening på specialproduktet 
hos både producenter, slagteriet og detailledet, som vi ikke 
inddrager i denne omkostningsbaserede analyse. 

I det følgende har vi efter bedste skøn kalibreret mer-
omkostningerne i de forskellige dele af værdikæden for at blive 
klogere på forskellen mellem de priser, forbrugerne betaler for 
velfærdssvinekød, og de ekstra omkostninger, landmanden har 
for at producere den øgede velfærd. 

7.4.1 Producentomkostninger
For producentleddet er de ekstra produktionsomkostninger 
ved forskellige velfærdsegenskaber estimeret i kapitel 6. 
Den fiktive velfærdsgris, som forbrugerne blev bedt om at 
forholde sig til i forbrugerundersøgelsen, havde følgende 
fem ekstra krav med følgende estimerede meromkostninger i 
produktionen:

Grisene har hele haler (ingen halekupering)  20 kr./gris
Grisene har meget halm som rodemateriale  19 kr./gris
Grisene har en halv gang mere plads end normalt  60 kr./gris
Soen går løs hele tiden  26 kr./gris
Maksimalt 8 timers transport 0

Detailkæderne har således ændret tilgangen til promo-
veringen af dyrevelfærdsprodukter. Samtidig skal det dog 
påpeges, at der er en række mulige barrierer, herunder 
afskrivninger på stalde i primærproduktionen, det image, 
svinekød generelt har, og endelig det voksende fokus på 
klimaproblematikker, der kan gøre det svært at indfri de 
forventninger, detail-kæderne har til væksten i salget af 
velfærdskød. Skal disse udfordringer håndteres på en måde, 
der tilgodeser de forskellige interesser i værdikæden, bliver 
det formodentligt nødvendigt at tænke i mere langsigtede 
samarbejdsformer, som muliggør de stabile forventninger 
til leverance og afsætning, der igen er nødvendige for 
at understøtte produktinnovation og investeringer i 
produktionsapparatet.

7.4 Meromkostninger ved ekstra 

dyrevelfærd 

For at estimere hvor meget dyrere det fiktive velfærdssvinekød 
i gennemsnit bliver i butikkerne i forhold til konventionelt 
svinekød, ser vi på de meromkostninger, der er forbundet 
med fremstillingen af velfærdssvinekødet. Der er meget 
lidt relevant information tilgængelig om omkostninger ved 
produktion af indendørs velfærdsgrise, blandt andet fordi de 
kun har været på markedet i et par år. Vi har derfor inddraget 
økologisk svinekød i sammenligningen, da økologisk svinekød 
er det mest etablerede alternativ til konventionelt svinekød i 
Danmark.

Meromkostningerne til at producere velfærdskød hos 
landmanden, som er belyst i kapitel 6, opsummeres kort 
nedenfor. Desuden forventer vi også, at der er merom-
kostninger i andre dele af værdikæden. Meromkostningerne i 
de andre dele af værdikæden skyldes hovedsagelig tre faktorer. 

For det første er der forskel på forbrugernes betalingsviljer 
for de forskellige dele af grisen. Eksempelvis koster ét kg 
svinemørbrad typisk noget mere end ét kg hakket flæsk. 
Herudover er der forskel på, hvilke udskæringer der typisk 
sælges som velfærdskød. Det betyder, at der typisk vil være 
forskelle på ikke blot priser på udskæringerne, men også på 
de merpriser, som forbrugerne vil betale for velfærdskød i 



slutproduktet. Vi forventer, at en noget mindre del af 
velfærdsgrisen end den økologiske gris kan sælges som et 
specialprodukt med øget fokus på dyrevelfærd. Hvis vi 
antager, at en tredjedel af den fiktive velfærdsgris kan sælges 
som sådan, det vil sige. at 30 kg skal bære hele ekstraudgiften 
i produktionsleddet, så er meromkostningerne per kg 
velfærdskød i produktionsleddet 4,20 kr. per kg (=125/30). 
Hvis det er 50 procent, vil meromkostningerne per kg 
velfærdsgris være 2,80 kr. per kg (=125/45).

7.4.3 Meromkostninger på slagteriet til velfærdskød
Der vil være ekstra omkostninger på slagteriet til håndtering 
af flere produktionslinjer til eksempelvis ekstra transport, 
hvis velfærdsgrise slagtes på bestemte slagterier, ekstra 
håndteringsomkostninger, logistik med videre. Vi antager her 
tentativt, at der er meromkostninger i slagterileddet på 1 kr. 
per kg slagtet vægt, det vil sige meromkostninger på cirka 90 
kr. per gris, og at det gælder både for en økologisk gris og den 
fiktive velfærdsgris.

Med en carcass balance på en tredjedel af grisen vil mer-
omkostningerne være 3 kr. per kg (=90/30), og med en carcass 
balance på halvdelen af grisen vil meromkostningerne ligge på 
2 kr. per kg.

Med antagelse om en carcass balance på en tredjedel af grisen 
estimeres meromkostningerne i producent- og slagterileddet 
til i alt at være cirka 7 kr. per kg for velfærdsgrisekød (=4,2+3).

7.4.4 Meromkostninger i detailled til velfærdskød
Ud fra et udtræk af data fra GfK ConsumerScan har vi 
estimeret detailpriser i 2017 på svinekød for standardiseret 
konventionelt kød (multigrisen) og på økologisk kød. 
Merprisen på det økologiske kød er beregnet for de mest 
almindelige udskæringer (det vil sige de produktgrupper, hvor 
der er mere end 40 observationer i datasættet). Udskæringerne 
er vægtet efter den skønsmæssige mængde, de repræsenterer 
på grisen. I tabel 7.2 fremgår priserne, og i yderste højre 
kolonne fremgår vægten anvendt til at beregne den vægtede 
gennemsnitlige pris på en gris. Vægtene skal ikke tages som 
udtryk for, at eksempelvis 70 procent af grisen bliver anvendt 

I alt koster disse tiltag 125 kr. per gris ekstra for en 
gennemsnitsbedrift blandt dem, der har implementeret 
tiltagene. Det kan tænkes, at de, der allerede nu 
producerer velfærdsgrise, har lidt lavere omkostninger 
end den gennemsnitlige landmand. Det vurderes at 
omkostningsestimaterne vil være nogenlunde retvisende for 
en del landmænd, som endnu ikke har implementeret de 
pågældende ekstra krav, mens det for andre landmænd vil  
være dyrere at implementere kravene. 

7.4.2 Carcass balance
Hvis hele grisen kunne sælges som velfærdsgris, ville 
meromkostningerne på 125 kr. per gris skulle deles ud på 
90 kg slagtevægt. I så fald ville meromkostningerne per kg 
til at producere den fiktive velfærdsgris være 1,4 kr. per kg 
(=125/90) ud fra omkostningsestimaterne.

Uanset hvor meget af grisen der kan sælges som velfærdsgris, 
så vil landmandens ekstraomkostning være på 1,4 kr. per kg til 
at producere den fiktive velfærdsgris.

Vi kender ikke meromkostninger i de andre dele af værdi-
kæden, men som tidligere skrevet, laver vi en skønsmæssig 
fordeling af meromkostningerne i forhold til en multigris 
ved at se på forbrugerpriser og afregningspriser til økologiske 
landmænd. For en økologisk gris forventer vi, at størstedelen 
kan sælges til en økologisk merpris i butikkerne – et bud vil 
være, at 90 procent af en økologisk gris sælges økologisk, 
hvilket svarer til, at 81 kg af grisen kan sælges økologisk. 
Set ud fra slagteriets synsvinkel skal meromkostninger ved 
at producere en økologisk gris derfor deles ud på 81 kg 
snarere end 90 kg. I 2017 fik landmanden 11 kr. per kg for 
en standardgris og 28 kr. per kg for en økologisk gris. Dvs. 
landmanden fik 17 kr. per kg mere for en økologisk gris end 
en standardgris. Hvis 90 procent af en økologisk gris kan 
sælges som økologisk, skal slagteriet have 20 kr. mere per kg 
økologisk kød i forhold til konventionelt for at få dækket den 
ekstra afregning til landmanden.

Vi har ingen oplysninger om, hvor stor en del af en 
typisk velfærdsgris, der sælges med et velfærdsmærke på 
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derimod primært er de dyre udskæringer, som bliver solgt  
med velfærdsanprisninger, så er merprisen cirka 20 procent,  
da mørbrad og nakkekoteletter sælges til cirka 60 kr. per kg, 
jf. tabel 7.2.

7.4.5 Producentpriser og forbrugerpriser
Her sammenlignes landmands- og forbrugerpriser for 
henholdsvis standard svinekød og økologisk svinekød. 
Standard svinekød sælges i gennemsnit til 47 kr. per kg. 
Afregningen for en standardgris var i 2017 cirka 11 kr. per kg 
(SEGES, 2020). Vi benytter 2017-tal til regneeksemplerne, 
da GfK-data er fra 2017. Det vil sige, at forbrugerpriserne er 
cirka 36 kr. per kg højere end landmandens afregningspris. 
Økologisk svinekød sælges i gennemsnit til 83 kr. per kg, 
og landmandens afregningspris er 28,7 kr. per kg, altså er 
forbrugerpriserne cirka 54 kr. per kg højere end landmandens 
afregningspris. Dette understøtter hypotesen om, at jo højere 
indkøbspris for detailbutikken, desto større omkostninger/
avance i detailleddet, men der er dog ikke den samme relative 
forskel, da konventionelt kød sælges i butikkerne for 420 
procent af landmandens afregning, mens økologisk kød sælges 
for 290 procent af landmandens afregning. 

til fars, men at 70 procent af grisen er i samme prisområde 
som fars og derfor også antages at modtage samme økologiske 
merpris. 

Ved at udnytte information om forskellen mellem 
afregningspriser til producenter af økologiske slagtesvin og 
salgspriserne på økologisk kød i butikkerne og sammenholde 
disse med afregningspriser og salgspriser på konventionelle 
grise uden velfærdsanprisninger, kan vi komme lidt tættere 
på meromkostningerne for velfærdskød i detailleddet. 
Hvis vi fastholder antagelsen om, at meromkostningerne 
til slagtning er 1 kr. per kg slagtet vægt svarende til 3 
kr. per kg velfærdsanprist kød, så er vores bedste bud på 
meromkostninger i detailledet cirka 5 kr. per kg solgt 
velfærdssvinekød. Disse omkostninger forventes at gå til 
blandt andet ekstra håndtering af små partier og større tab ved 
udløb af holdbarhed grundet dyrere indkøb. Dermed vurderer 
vi, at kødet i detailkæder bliver cirka 12,2 kr. dyrere per kg 
end konventionelt grisekød (=4,2+3+5).

Denne meromkostning svarer til en prisstigning på cirka 26 
procent i forhold til alle udskæringer (=12,2/46,94). Hvis det 

TABEL 7.2 PRIS PÅ KONVENTIONELT OG ØKOLOGISK GRISEKØD I DETAILHANDLEN I 2017

Konventionelt [kr./kg] Økologisk [kr./kg] Vægt

Hakket svinekød 42,57 80,37 70 %

Mørbrad 60,83 70,16 2 %

Nakkekotelet 57,83 100,41 8 %

Stegeflæsk 56,49 85,54 10 %

Svinekotelet 56,47 86,63 10 %

Vægtet pris pr. kg grisekød 46,94 82,91

Kilde: GfK-data fra 2017 og skønnede vægte. Note: Den observerede pris for økologisk mørbrad ligger forholdsvist lavt, hvilket formodes at 

skyldes, at de fleste af de købene af økologisk svinemørbrad, der er registreret i GfK i 2017, har været forbundet med tilbud.



omkostninger i slagteri- og detailleddet – herunder carcass 
balance-problematikken. Vores kvalificerede skøn er, at de 
ekstra produktionsomkostninger hos producenten fører til 
en ekstra slutpris, som er cirka tre gange disse omkostninger. 
Eksempelvis vil en meromkostning på 60 kr. per gris for en 
halv gang mere plads og med en carcass balance på 33 procent 
betyde 2 kr. per kg velfærdssvinekød (=60/30) og dermed en 
pris, som er cirka 6 kr. højere per kg kød i køledisken.

7.6 Diskussion

Den fundne betalingsvilje for velfærdssvinekød er generelt set 
begrænset. Det danske marked for dansk velfærdssvinekød 
minder på mange måder om det tyske. Lige som de tyske 
forbrugere siger omtrent en tredjedel af de danske forbrugere, 
at de vil betale over 10 procent ekstra for det fiktive danske 
velfærdsvinekød, men kun én ud af ti vil betale over 25 procent 
ekstra. Blandt de svenske forbrugere, siger kun 17 procent,  
at de vil betale over 10 procent mere, og kun seks procent af  
de svenske forbrugere siger, at de vil betale over 25 procent 
mere.

Baseret på de beregnede meromkostninger på 12 kr. per kg 
ved at fremstille den fiktive velfærdsgris med en carcass balance 
på 33 procent vil vi forvente, at den mindst skulle koste 59 kr. 
per kg i butikken (=12+47), svarende til en merpris i forhold 
til standard svinekød på 26 procent (=12/47). Dette er faktisk 
ret tæt på den aktuelle merpris for to-hjerte-grisen fra Bedre 
Dyrevelfærd og et-hjerte-grisen fra Dyrevelfærdshjertet, som vi 
har anslået til cirka 25 procent højere end prisen på standard 
svinekød.

Vi skal dog huske, at den fiktive velfærdsgris, som vi har taget 
udgangspunkt i, har lidt skrappere krav end de eksisterende 
mærker (to-hjertegris fra Bedre Dyrevelfærd og et-hjertegris 
fra Dyrevelfærdshjertet).

Resultaterne fra spørgeskemaet vedrørende enkeltdimensioner 
tyder på, at svineproducenterne, for at opfylde forbrugernes 
ønsker til dyrevelfærd, og ud et fra et omkostningsperspektiv 
skal fokusere på løsgående søer og rigeligt med halm fremfor 
at fokusere på mere plads til grisene. Hvorvidt dette så rent 

Hvis vi i stedet sammenligner på tværs, så fik producenten 17 
kroner mere per kg for at producere økologiske grise i 2017 
(=28-11) svarende til 2,5 gange mere end kollegaerne fik for 
en standardgris. Til sammenligning skal forbrugeren betale 36 
kroner mere per kg for økologisk svinekød svarende til næsten 
dobbelt så meget, som de betaler i butikken for konventionelt 
kød.

7.5 Vægtning af dimensioner af dyrevelfærd

I det ovenstående regneeksempel er der taget udgangspunkt 
i et fiktivt dyrevelfærdsmærke, da dette har stået centralt i 
spørgeskemaet til forbrugerne. I spørgeskemaet er der spurgt 
ind til betalingsviljen for enkeltdimensioner af dyrevelfærd 
hos henholdsvis danske, svenske og tyske forbrugere, se 
figurerne 3.3, 3.4 og 3.5. Ved at sammenholde forbrugernes 
betalingsviljer med omkostningsestimaterne i tabel 6.1 får vi 
input til, hvilke dyrevelfærdsdimensioner det er mest lønsomt 
at fokusere på, samtidig med at man opnår de egenskaber ved 
svinekødet, som forbrugerne efterspørger. 

Fælles for respondenterne i de tre lande er, at betalingsviljen for 
en halv gang mere plads er betydeligt mindre end betalingsviljen 
for, at søerne går løse hele tiden eller eventuelt med farebøjle 
i fire dage. Og betalingsviljen for, at grisene får dobbelt så meget 
plads, er konsistent lavere, end for at grisene går løse hele tiden. 
Men ifølge tabel 6.1 er omkostningen for producenten ved at 
give grisene en halv gang mere plads lig med 60 kr. per gris 
(=5*12) og 120 kr. per gris (=10*12) ved at give dem dobbelt 
så meget plads. Omvendt er omkostningen ved at lade søerne 
gå løse hele tiden estimeret til at koste 26 kr. per gris. 

En anden dimension, som respondenterne også vægter 
relativt højt, er ”Der er altid rigeligt med halm”, hvilket i 
tabel 6.1 kan oversættes til ”Ekstra strøelse – velstrøet leje”. 
Omkostningen hos producenten ved denne dimension er på 
19 kr. per gris og altså betydeligt mindre end omkostningerne 
ved at give dem væsentlig mere plads. 

For at kunne sammenligne producentomkostningerne og 
betalingsviljen for respondenterne er det nødvendigt, at vi 
forholder os til ikke blot producentomkostningerne, men også 
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udendørs produktion, er så meget større, at der i dette kunne 
ligge et uudnyttet markedspotentiale. En femte mulighed er 
at kombinere dyrevelfærd med andre egenskaber, for eksempel 
relateret til fødevaresikkerhed eller klimabelastning, eller mere 
bekvemmeligheds-prægede forbedringer, for at gøre et bredere 
udsnit interesseret i at betale en merpris. En anden vinkel på 
markedspotentialet for velfærdssvinekød er at betragte det som 
et brandingprodukt eller et produkt, der ”lokker” købestærke 
forbrugere ind i butikken.

7.7 Konklusion 

Vi har estimeret meromkostninger til fremstilling af 
en velfærdgris i størrelsesorden 12 kr. per kg som følge 
af meromkostninger til landmanden, på slagteriet og i 
detailledet. Hvis disse meromkostninger væltes direkte over 
til forbrugerne, vil det give en merpris i størrelsesorden 20-26 
procent for et kg velfærdsgris i forhold til en standardgris. 
Det passer nogenlunde med de merpriser, vi observerer 
i butikkerne. Hvis vores beregninger holder vand, er der 
altså ikke tydelige merindtægter for detailledet i at sælge 
velfærdskød. Hvis detailkæderne skal være interesserede i 
at sælge velfærdssvinekød, skal der derfor være en anden 
motivation, for eksempel tilbud der kan lokke folk ind i 
butikkerne eller en brandingeffekt. Detailkædernes interesse i 
at sælge velfærdssvinekød skal derfor findes andre steder end 
i den direkte avance, med mindre de kan øge forbrugernes 
interesse og dermed betalingsvilje på anden vis.

Vi fandt, at cirka én ud af 10 danskere, én ud af 10 tyskere 
og én ud af 20 svenskere sagde, at de vil betale over 25 
procent ekstra for et fiktivt dansk velfærdssvinekødsprodukt 
sammenlignet med standard EU-svinekød – men et mere 
forsigtigt estimat antyder, at cirka 6-9 procent danskere, 2-7 
procent tyskere og meget få svenskere (0-1 procent) vil betale 
denne merpris. 

I Tyskland er de forbrugere, der er interesserede i at købe 
dansk velfærdssvinekød, karakteriseret ved, at de interesserer 
sig for dyrevelfærd, og at de i dag køber tysk velfærdskød. 
Det segment i Sverige, der er positivt over for dansk 
velfærdssvinekød, er derimod ikke særligt interesseret i 

faktisk er det, som giver grisene mere velfærd, kan vurderes 
med tilgangen, som er anvendt i kapitel 8.

7.6.1 Følsomhedsanalyser
De beregnede meromkostninger er i høj grad afhængige af, 
hvor stor en andel af grisen der kan sælges som velfærds-
svinekød, og af hvor godt vi rammer i estimaterne af 
meromkostninger i henholdsvis produktion, slagteri- og 
detailled. Hvis man eksempelvis kunne opnå en carcass balance 
på 50 procent af grisen, frem for de 33 procent vi har regnet 
med, så ville meromkostningerne falde fra 12 til 8 kr. per kg.

Hvis vi eksempelvis har overvurderet meromkostningerne i 
slagteri- og detailled, så de ikke er 8 kr., men kun halvdelen, 
det vil sige 4 kr. i alt, så ville meromkostningerne ved at 
fremstille en velfærdsgris med carcass balance på 33 procent 
reduceres fra 12 til 8 kr. per kg. 

Endelig skal det nævnes, at forbrugerpræferencer ændres 
over tid – det kan både ske gradvist og i store ryk, når den 
politiske dagsorden ændres. Dette gælder ikke mindst for 
et område som dyrevelfærd. Her kan der tænkes skred i 
holdninger, betalingsvilje og initiativer fra detailkæder og 
dyreværnsorganisationer, som det eksempelvis tidligere er sket 
i forhold til økologiske produkter, som på et tidspunkt fik et 
boost, eller i forhold til såkaldte buræg, som blev udfaset af 
markedet.

7.6.2 Muligheder for at øge markedspotentialet
Baseret på vores erfaringer i løbet af projektet synes der at 
være forskellige muligheder for at skabe et markedspotentiale 
for dansk velfærdssvinekød fra den indendørs produktion. En 
mulighed er at producere den dyrevelfærd, der kan nås inden 
for en betalingsvilje på eksempelvis 10 procent. En anden 
mulighed er at arbejde med synlighed af, hvor svinekødet 
kommer fra. En tredje mulighed, som ikke har været i fokus 
i dette studie, er øget synlighed af hvilke velfærdsegenskaber 
der garanteres både i salgsøjeblikket og som information. 
En fjerde mulighed, som heller ikke har været i fokus i dette 
studie, er at undersøge, om betalingsviljen for dyrevelfærd ud 
over det her præsenterede fiktive velfærdssvinekød, eksempelvis 



dyrevelfærd, går op i at svinekødet er billigt og køber i 
dag konventionelt svinekød. Når vi tager forbrugernes 
betalingsvilje for en velfærdsgris med i betragtning, kunne 
det derfor tyde på, at potentialet i Sverige er meget lille, mens 
der synes at være et uudnyttet markedspotentiale for dansk 
velfærdsgrisekød i Tyskland. 
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Der præsenteres en ny tilgang til sammenligninger 
af dyrevelfærd på tværs af lande. Grundtanken er, at 
forskellige velfærdsinitiativer i form af lovgivning eller 
markedsdrevet dyrevelfærd kan deles op i og sammenlignes 
i forhold til en række velfærdsdimensioner. Disse bliver 
værdisat af et antal dyrevelfærdseksperter, som giver hver 
kategori i hver dimension en værdi mellem 0 og 10, og 
som efterfølgende vægter hver dimensions bidrag til den 
samlede dyrevelfærd på en skala fra 1 til 5. På baggrund 
heraf beregnes værdien af den forventede dyrevelfærd for 
hvert dyrevelfærdsinitiativ på en skala fra 0 til 100. Og ud 
fra initiativernes andel af henholdsvis produktionen og 
forbruget (som på grund af import og eksport oftest vil 
være forskellige) beregnes en velfærdsscore på en skala fra 0 
til 100 for hvert lands produktion og forbrug af animalske 
produkter. I kapitlet anvendes metoden til at sammenligne 
velfærd for grise på tværs af fem lande.

8.1 Indledning

Ved fremkomsten af den moderne idé om dyrevelfærd midt 
i 1960’erne og omkring tre årtier frem var det dominerende 
synspunkt, at dyrevelfærd alene skulle fremmes gennem 
dyreværnslovgivning. I første omgang var fokus på national 
lovgivning, og i 1980’erne og 1990’erne var fokus i stigende 
grad på fælles krav til lovgivning via EU. Gennem de 
seneste to årtier har dette synspunkt været under stigende 
pres. Dette skyldes dels priskonkurrence på det globale 
marked for animalske produkter, som gør det svært at stille 
fordyrende nationale og regionale krav til dyrevelfærd, dels 

Kapitel 8
Sammenligning af velfærd hos grise 
på tværs af lande – hvordan gør vi det?*

Peter Sandøe a b, Henning Otte Hansen a, Jørgen Kjær b, Helle Lottrup Halkjær Rhode b, 

Hans Houe b, Clare Palmer c, Björn Forkman b og Tove Christensen a

* Tak til en lang række informanter fra de fem undersøgte lande, som har 

hjulpet os med viden om dyrevelfærdslovgivning, dyrevelfærdsmærker, 

markedsandele, import og eksport af svinekød. Vi har søgt informationer 

hos akademiske eksperter, ansatte hos relevante styrelser og myndigheder, 

repræsentanter for dyrebeskyttelsesorganisationer og kommercielle 

virksomheder med relation til svineproduktion og salg af svinekød. Vi har 

efter bedste evne forsøgt at dobbelttjekke alle oplysninger, og alle faglige 

skøn står vi i sidste ende selv til ansvar for.

a  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
b  Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet
c  Department of Philosophy, Texas A&M University

at EU af forskellige grunde (herunder øst-udvidelsen og 
øget pres for national selvbestemmelse) har sænket sine 
ambitioner i forhold til at udvikle fælles lovgivning på 
dyrevelfærdsområdet.

Siden 1980’erne er der blevet udviklet sig dyrevelfærdsmærker, 
hvor forbrugerne ved at betale en ekstra pris for varen bliver 
stillet i udsigt, at der er et højere niveau af dyrevelfærd 
end det, lovgivningen kræver, og hvor en del af den ekstra 
pris bliver brugt til at betale landmanden for de ekstra 
omkostninger, specialproduktionen medfører. Oprindeligt 
var disse mærker private initiativer, men i Danmark og i en 
række andre lande er der fremkommet statslige mærker. Nogle 
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Dette er baggrunden for, at forfatterne til dette indlæg 
har forsøgt at udvikle en ny tilgang til sammenligninger 
af dyrevelfærd på tværs af lande. Vores tilgang er inspireret 
af sammenligninger af konkurrenceevne mellem lande, 
som blandt andet er anvendt af World Economic Forum 
(2018). Lige som konkurrenceevne er dyrevelfærd et 
komplekst begreb. Vi foreslår her, at dyrevelfærd, lige som 
konkurrenceevnen, måles via økonomisk inspirerede  
metoder til aggregering af tilsyneladende usammenlignelige 
størrelser. 

Grundtanken i metoden, hvis forudsætninger er nærmere 
beskrevet i Sandøe et. al. (2019), er, at velfærdsinitiativer kan 
deles op i et antal velfærdsdimensioner. Disse dimensioner kan 
værdisættes af et antal dyrevelfærdseksperter, som graduerer 
hver dimension (for eksempel en træklods eller halm fra en 
halmhæk i dimensionen, rodemateriale,), på en skala mellem 
0 og 10. Efterfølgende vægtes hver dimensions bidrag til den 
samlede dyrevelfærd på en skala fra 1 til 5. På baggrund heraf 
beregnes velfærdsværdien af hvert dyrevelfærdsinitiativ på en 
skala fra 0 til 100. Ud fra initiativernes andel af henholdsvis 
produktionen og forbruget (som på grund af import og 
eksport oftest vil være forskellige) beregnes en benchmark-
værdi på en skala fra 0 til 100 for hvert lands produktion og 
forbrug af svinekød.

I det følgende bruges metoden til at sammenligne svinevelfærd 
i fem lande. Først gør vi nærmere rede for vores metode 
og måden, hvorpå data er indsamlet. Dernæst præsenterer 
vi resultater, som dels viser, hvordan vi mener at kunne 
sammenligne velfærd for svin på tværs af fem lande, og 
som dels viser noget om validiteten af vores fund. Til sidst 
diskuterer vi vores resultater og muligheden af fremadrettet at 
bruge metoden til at sammenligne effekten af initiativer til at 
fremme landbrugsdyrenes velfærd på tværs af lande.

8.2 Materialer og metoder
Som grundlag for at udvikle en første version af et benchmark 
for dyrevelfærd blev der udvalgt seks lande, Danmark, 
Nederlandene, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland, 
og to typer af animalsk produktion, produktion af svinekød 

af disse mærker er rene dyrevelfærdsmærker, mens andre, som 
økologimærket, kombinerer dyrevelfærdskrav med andre krav 
relateret til for eksempel miljø og fødevaresikkerhed. 

Resultatet af denne udvikling er blevet et pluralistisk 
system, hvor dyrevelfærden i et givet land bliver bestemt af 
en kombination af dyrevelfærdsinitiativer: Den nationale 
dyrevelfærdslovgivning med tilhørende kontrol, international 
dyrevelfærdslovgivning, statslige velfærdsmærker, private 
velfærdsmærker og forskellige industristandarder. Samtidig 
foregår der import og eksport, som eksempelvis kan 
betyde, at der i et land med høje lovgivningsmæssige krav 
til dyrevelfærden samtidig kan være en stor import af kød 
produceret i lande med lavere krav. 

Det kan derfor være meget svært at overskue og sammenligne 
effekten af de forskellige velfærdsfremmende initiativer på 
tværs af lande. Der er dog tidligere gjort forsøg på at lave 
sådanne sammenligninger. 

Nogle af disse har været meget procesorienterede eller med 
fokus på meget generiske aspekter af dyrevelfærd, såsom i 
The Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW, 
2019) eller i World Animal Protection’s Animal Protection 
Index (World Animal Protection, nd). På grundlag af disse 
tilgange har det ikke været muligt at få specifik information 
om dyrevelfærdskonsekvenserne for bestemte grupper af dyr, 
såsom svinene i de forskellige landes svineproduktion.

En anden tilgang har været at måle velfærden i et 
repræsentativt udsnit af besætninger i de forskellige lande. 
Den bliver brugt i den internationale Welfare Quality®-
protokol (Welfare Quality®, 2009) og for det danske 
dyrevelfærdsindeks (FVST, nd). En fordel ved den tilgang 
er, at man ikke alene fanger effekten af forskellige måder at 
producere på, men også forskelle med hensyn til kvaliteten af 
indsatsen hos dem, der passer dyrene. Brugen af meningsfulde 
internationale sammenligninger af niveauet af dyrevelfærd 
hos for eksempel svin på tværs af lande forudsætter dog meget 
omfattende og kostbare indsamlinger af data, der realistisk set 
ikke kommer til at foregå.



ekspertvurderinger. Seks universitetsansatte eksperter, én fra 
hvert af de seks lande, blev bedt om at udfylde et spørgeskema. 
De seks eksperter blev for hver velfærdsdimension bedt om 
at angive, hvor vigtig hver kategori er på en skala fra 0 til 10. 
Dernæst blev eksperterne bedt om på en skala fra 1 til 5 at 
angive, hvilken vægt hver velfærdsdimension bør have i det 
samlede billede af dyrenes velfærd.

På baggrund af eksperternes svar blev der udregnet sammen-
vejede gennemsnitsværdier, for dels hvilken velfærdsscore 
hver kategori skal bidrage med, og dels hvilket bidrag 
hver dimension skal give til den samlede velfærd. Hver 
velfærdsdimension blev yderligere vægtet i forhold til, hvor 
stor en del den dækker af den samlede produktionscyklus. 
Dimensioner vedrørende søernes dyrevelfærd omfatter 
således kun en mindre del af den samlede population (målt 
i “griseår”), hvorfor vægten for søer vil være mindre end 1. 
Vægtene er forskellige fra land til land, da sammensætningen 
af dyr varierer mellem landene, fordi nogle lande eksporter 
smågrise til opdræt i andre lande. Hvis eksempelvis dyre-
velfærden for smågrise er høj, og et land har relativt mange 
smågrise, vil en høj vægt derfor medføre, at den samlede 
dyrevelfærd for dette land – alt andet lige – vurderes som høj.

For hvert initiativ er det på den baggrund muligt at beregne, 
hvor stort et bidrag initiativet giver til den samlede velfærd 
for den pågældende gruppe af produktionsdyr. Bidragenes 
størrelse bliver skaleret, så deres størrelse kan variere fra 0 (= 
at velfærden er, som den ville være, hvis fokus alene var på 
produktivitet) til 100 (= at der er den bedst mulige velfærd, 
som kan opnås inden for en landbrugsproduktion).

For at opnå en benchmark-værdi for et lands produktion af 
grisekød skal der endelig tages hensyn til, hvor stor en del 
af produktionen der sker inden for de forskellige velfærds-
initiativer. Benchmark-værdierne for et lands produktion kan 
for eksempel måles i forhold til antal ton produceret. 

Disse forskellige data for produktion, import og eksport findes 
dels i offentlige statistikker og dels via kontakt til akademiske 
eksperter og brancherepræsentanter i de forskellige lande. 

og af kyllingekød. I nærværende artikel rapporteres alene den 
del af undersøgelsen, som vedrører svinekød.

Med udgangspunkt i tidligere arbejde på området, ved brug 
af forfatternes netværk i de seks lande og med støtte fra 
offentlige hjemmesider og litteratur på området, blev der 
for hvert land udarbejdet oversigter over initiativer til at 
sikre en dyrevelfærd, som rækker ud over den dyrevelfærd, 
som ville fremkomme, hvis der alene var fokus på at sikre 
den mest effektive produktion. Disse initiativer kan have 
karakter af lovgivningsmæssige krav på EU-niveau og national 
implementering heraf, nationale lovgivningsmæssige krav, 
krav for at falde under offentlige/statslige dyrevelfærdsmærker 
og krav for at falde under private mærker fra slagterier, 
detailkæder og lignende.

Kravene gøres sammenlignelige ved at blive specificeret 
inden for rammerne af en række velfærdsdimensioner, for 
eksempel krav om minimumsareal, tildeling af rodemateriale 
og lignende. For svineproduktionen er der således 17 
dimensioner, som omfatter dyrevelfærdsforhold for både 
søer, smågrise og slagtesvin. Dimensionerne er valgt, så de 
omfatter de væsentligste krav, der findes i de forskellige 
dyrevelfærdsinitiativer. Inden for hver dimension angives en 
række kategorier, der spænder fra det absolutte minimum, 
som vil være at finde, hvis fokus alene er på den størst mulige 
produktion per investeret krone, til det mest vidtgående. For 
eksempel kan arealet per so spænde fra 3 m2 til 10 m2 plus 
udeareal. 

Hensigten har været, at alle initiativer i de seks valgte lande 
skulle kunne repræsenteres i form af kategorier inden for 
de forskellige velfærdsdimensioner. Dette er lykkedes for 
de fem af landene, men ikke for Spanien, hvor de vigtigste 
eksisterende velfærdsinitiativer er lavet med baggrund i Welfare 
Quality®systemet, hvor velfærden ikke bliver defineret ud fra de 
rammer, dyrene tilbydes, men ud fra dyrebaserede mål. Derfor 
er Spanien ikke repræsenteret i denne undersøgelse.

For at anslå den velfærdsmæssige værdi af de forskellige 
kategorier inden for de angivne dimensioner er der anvendt 
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Alle oplysninger om landenes produktion, import, eksport og 
markedsandele er så vidt muligt tjekket hos flere af hinanden 
uafhængige nationale kilder. Alle tal og bagvedliggende 
antagelser lægges hurtigst muligt offentligt frem, så de løbende 
kan blive opdateret og korrigeret. Samtidig er det hensigten, 
at modellen, som ligger til grund for beregningerne, skal gøres 
offentligt tilgængelig. 

Som det fremgår af figur 8.1, indgår der mange 
forskelligartede data, som skal bearbejdes på mangfoldige 
måder for at nå frem til de ønskede benchmark-mål.

Der bliver ikke i denne oversigtsartikel gjort nærmere rede 
for de forskellige datakilder. Interesserede læsere kan få 
oplysninger herom ved henvendelse til forfatterne til denne 
artikel eller afvente international publicering, som forventes at 
ske i anden halvdel af 2020. 

Særligt markedsandele for forskellige private velfærdsmærker 
kan det være svært at få oplysninger om, og der må her ofte 
foretages et skøn.

Ud over at estimere en benchmark-værdi i forhold til et 
lands produktion af grisekød kan man også estimere den 
for forbruget af grisekød i landet. Benchmark-værdierne 
for forbrug og produktion kan være markant forskellige, 
hvis man sammenligner to lande, hvor det ene land har 
høje velfærdsstandarder for produktionen, men hvor landet 
samtidig er nettoimportør af grisekød produceret med 
minimalt hensyn til dyrevelfærd, mens det andet land er 
nettoeksportør af sådant grisekød. 

I nærværende artikel bliver der udelukkende præsenteret 
aktuelle benchmark-værdier; men hvis man enten kan 
skaffe historiske oplysninger, eller hvis man bruger 
metoden over flere år, vil det også være muligt at beskrive 
udviklingstendenser.

FIGUR 8.1 SKEMATISK OVERSIGT OVER DE FORSKELLIGE TYPER AF DATA OG DEN BEARBEJDNING AF DEM,  
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dyrevelfærdsinitiativer. Her sammenlignes de forskellige 
danske initiativer, og som det fremgår, kommer disse ud 
nogenlunde, som man skulle forvente. Eneste afvigelse fra det 
forventede synes at være, at Coops hjerte 1 scorer lavere end 
Fødevarestyrelsens hjerte 1 og 2 – på trods af, at Coop valgte 
at gå sine egne veje i protest over, hvad de anså for at være for 
lave krav til Fødevarestyrelsens hjerte 1 og 2. Forklaringen 
på dette er forskellige politikker for håndering af halebid. 
Fødevarestyrelsens hjerte 1 og 2 accepterer ikke grise, som har 
været udsat for halebid, mens Coops hjerte 1 ikke har en så 
vidtgående politik for håndtering af halebid, hvilket har en stor 
indvirkning på eksperternes vurderinger. Denne effekt bliver 
ikke fuldt opvejet af, at Coops hjerte 1 på en række andre 
punkter scorer bedre end Fødevarestyrelsens hjerte 1 og 2.

8.3 Resultater

Af de seks akademiske eksperter med speciale i svinevelfærd, 
som blev udvalgt fra henholdsvis Danmark, Storbritannien, 
Sverige, Nederlandene, Tyskland og Spanien, var der 
fem, som efter én rykker havde svaret. De sammenvejede 
gennemsnitsværdier af svarene fra de fem eksperter blev 
sammen med oplysninger om de forskellige initiativers 
dyrvelfærdsindhold brugt til at vurdere det samlede bidrag til 
dyrevelfærden af hvert initiativ på en skala fra 0 til 100.

Det første sæt af resultater, som fremgår af figur 8.2, 
skal primært tjene til at vise, at metoden giver resultater, 
som er på linje med, hvad man skulle forvente i forhold 
til den almindelige vurdering af indholdet af forskellige 

FIGUR 8.2 DE BEREGNEDE BENCHMARK-VÆRDIER (PÅ EN SKALA FRA 0-100) AF DE FORSKELLIGE DANSKE DYRE- 

VELFÆRDSINITIATIVER I FORHOLD TIL SVIN: BRANCHEMÆRKET DANISH, FØDEVARESTYRELSENS HJERTE 1, 2 OG 3, 

COOPS HJERTE 1, 2, 3, OG 4, DIVERSE PRIVATE MÆRKER, UK-GRISE, FRILANDSGRISE OG DANSK ØKOLOGI
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velfærd for EU’s mindstekrav til svinevelfærd fremgår.En sammenligning af velfærdsscoren for svineproduktionen 
i de fem lande fremgår af figur 8.3, hvor også niveauet af 

FIGUR 8.3 SAMMENLIGNING AF DE AGGREGEREDE BENCHMARK-VÆRDIER (PÅ EN SKALA FRA 0-100) FOR SVINE- 

VELFÆRD FOR DE FEM LANDE. TALLET FOR EU DÆKKER OVER, HVOR HØJT VELFÆRDSSCOREN VILLE VÆRE, HVIS AL 

PRODUKTION I ET LAND SKETE BASERET PÅ EU’S MINDSTEKRAV

40

35

30

25

20

15

10

5

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

EU DK S D NL UK

EU DK S D NL UK

100 = max.

100 = max.
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At produktionen i Sverige kommer ud med en højere 
benchmark-værdi for grisevelfærd er ikke forbavsende, givet at 
dette land har en dyrevelfærdslovgivning, som går langt videre, 
end hvad EU’s mindstekrav forlanger. At dette er forklaringen 
fremgår af figur 8.4, hvor benchmark-værdien af landenes 
dyreværnslovgivning er beregnet. Værdien for Sverige er stort 

set den samme som i figur 8.3, mens der for flere øvrige lande 
ses et fald. Det viser samtidigt, at Sverige ikke har en stor 
andel af markedsdrevet dyrevelfærd, for så ville forskellen 
på benchmark-værdien for landets dyreværnslov og landets 
samlede benchmark-værdi for dyrevelfærd være mere udtalt, 
end den er. 

FIGUR 8.4 SAMMENLIGNING AF BENCHMARK-VÆRDIER (PÅ EN SKALA FRA 0-100) SOM DE VILLE VÆRE, HVIS AL  

PRODUKTION SKETE EFTER EU’S MINDSTEKRAV (EU-SØJLEN) ELLER EFTER DEN NATIONALE LOVGIVNING I DE FEM  

SAMMENLIGNEDE LANDE (LANDESØJLERNE)



dette synes at være et langt højere niveau af markedsdrevet 
dyrevelfærd på det nederlandske hjemmemarked. Desuden 
er det nederlandske hjemmemarked betydeligt større end det 
danske hjemmemarked.

Der kan være en forskel mellem velfærdsniveauet for et 
lands produktion og velfærdsniveauet for det grisekød, som 
forbruges i landet. At dette faktisk er tilfældet i de fem lande 
fremgår af figur 8.5.

Den interessante og markante forskel mellem landene er her, 
at de lande, som har høje velfærdskrav i deres produktion, det 
vil sige Sverige og Storbritannien, har en lavere benchmark-

Derimod kan højere krav til lovgivningen ikke forklare 
det relativt høje velfærdsniveau for svineproduktionen i 
Storbritannien. Her synes der at være to komplementære 
forklaringer: Dels er en stor del af produktionen baseret på 
udendørs hold af søer og smågrise; dels er der en relativt stor 
andel markedsdrevet dyrevelfærd i Storbritannien.

Velfærds-niveauet i den danske og den tyske svineproduktion 
er næsten det samme, hvilket passer fint med, at der er tale 
om to lande med en stor produktion og eksport af svinekød. 
Derimod er det lidt uventet, at Nederlandene, som i så 
henseende ligner Danmark og Tyskland, har et noget højere 
velfærdsniveau i produktionen. En del af forklaringen på 
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mellem ekspertvurderinger. Dette har vi undersøgt, og vore 
undersøgelser af forskellene fremgår af figur 8.6 og tabel 8.1.

Vi mener, at fundene dokumenterer, at den nævnte  
bekymring ikke i væsentlig grad er underbygget. Der er,  
som det fremgår af figur 8.6, relativt store forskelle mellem 
de velfærdsværdier og vægte, som eksperter tildeler forskellige 
velfærdsdimensioner, men på trods af det giver deres værdier 
og vægte næsten samme indbyrdes rangering af landene  
(tabel 8.1). 

Der er forskelle på to punkter. For det første deler eksperterne 
sig i forhold til, om velfærden er højest i den danske og den 
tyske produktion, hvilket ikke er så underligt, da de to lande 
ligger meget tæt. Den anden forskel vedrører Storbritannien 
og Sverige, hvor vurderinger og vægte fra to af eksperterne 
peger på, at produktionen i Storbritannien har det højeste 
velfærdsniveau, mens tre af eksperterne peger på, at Sverige 
har det højeste velfærdsniveau. Dette er heller ikke underligt, 
da de to landes produktion også ligger tæt på hinanden rent 
velfærdsmæssigt.

værdi for velfærden i forbruget, idet disse lande importerer 
relativt store mængder af svinekød (henholdsvis cirka 40 
og cirka 60 procent af det indenlandske forbrug) fra lande 
med lavere dyrevelfærdsniveau og dermed også med lavere 
omkostninger i deres produktion. 

De tre øvrige lande, som alle er store svineproduktionslande, 
har derimod et lidt højere dyrevelfærdskrav på deres forbrug, 
end de har i deres produktion, idet man må formode, at 
hovedparten af den indenlandske specialproduktion med 
højere dyrevelfærd går til hjemmemarkedet, mens en større 
del af produktionen, som kun overholder lovgivningsmæssige 
mindstekrav, går til eksport.

Som nævnt baserer værdisætningen af dyrevelfærden sig 
på vurderinger foretaget af fem universitetsansatte forskere 
med ekspertise inden for dyrevelfærd, som kommer fra fem 
forskellige europæiske lande. En mulig bekymring kunne 
her være, at der er tale om subjektive vurderinger med 
meget store indbyrdes forskelle, og at de sammenvejede 
gennemsnitsværdier derfor dækker over store forskelle 

FIGUR 8.6 ANGIVELSE AF DEN AGGREGEREDE BENCHMARK-VÆRDI (PÅ EN SKALA FRA 0-100) FOR VELFÆRDEN I DEN 

DANSKE SVINEPRODUKTION, HVIS HVER ENKELT AF DE FEM BEDØMMERES VÆRDISÆTNINGER BLEV LAGT TIL GRUND 
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Det tredje problem er som nævnt, at der kan være en 
stor forskel mellem besætninger med de samme fysiske 
dyrevelfærdskrav. Dyrebaserede mål bliver derfor generelt 
vurderet til at være et bedre mål på dyrevelfærd end system-
baserede, men indtil dyrebaserede mål bliver mere udbredt 
og anvendt internationalt, er de systembaserede mål, vi her 
præsenterer, det bedste valg.

Endelig er der udvalgt 17 dimensioner med kategorier 
svingende fra 2 mulige på nogle dimensioner til 7 mulige 
på andre. Dimensionerne er valgt ud fra en intention 
om at inddrage de væsentligste faktorer af betydning for 
dyrevelfærden ved forskellige initiativer, men naturligvis har 
alle valg indflydelse på modellens resultater.

Det er vores plan at lægge alle forudsætninger og kilder  
for vores beregninger åbent frem på de to hjemmesider,  
www.dyreetik.dk og www.animalethics.net, kun begrænset 
af konkrete krav i relation til databeskyttelsesloven. Dermed 
håber vi, at metodens validitet og pålideligheden af de 
resultater, den bruges til at generere, kan styrkes i samarbejde 
med vores kritikere. 

8.4 Diskussion

Det er ikke svært at sætte fingeren på usikkerheder og 
begrænsninger i den fremlagte metode:

For det første er dyrevelfærdsværdien og den relative 
vægt heraf for de enkelte elementer i de forskellige 
dyrevelfærdsinitiativer subjektive i den forstand, at den er 
baseret på konkrete personers skøn. Det er dog svært at se, 
hvordan sådanne værdier ellers skulle kunne fremkomme. 
Desuden er de pågældende personer akademiske eksperter 
inden for grisevelfærd, og selv om de lægger niveauet 
forskelligt, ender deres rangering af landene med at 
være meget ens. En naturlig udvidelse af modellen ville 
være at inddrage forbrugeres vægtning af de forskellige 
dyrevelfærdsinitiativer.

Det andet problem er, at der er usikkerhed om mange 
af oplysningerne – ikke mindst, når det drejer sig om 
markedsandele. Vi har gjort vores yderste for at fremskaffe 
de nødvendige oplysninger, dels fra offentlige kilder, dels fra 
kontakter i erhvervet, i det faglige netværk og hos offentlige 
myndigheder i de fem lande. Personer, der er kritiske over 
for konkrete oplysninger, som ligger til grund for vores 
undersøgelser, kan vi kun opfordre til at komme frem 
med alternative oplysninger, som vi kan bruge i fremtidige 
beregninger, i det omfang vi finder dem pålidelige.

TABEL 8.1 RANGERING AF BENCHMARK-VÆRDIEN FOR VELFÆRDEN I SVINEPRODUKTIONEN I DE FEM LANDE RELATIVT 

TIL DE FEM BEDØMMERES VÆRDISÆTNINGER (1 = BEDST VELFÆRD OG 6 = DÅRLIGST VELFÆRD) 

Ekspert EU DK S D NL UK

1 6 5 1 4 3 2

2 6 4 2 5 3 1

3 6 5 1 4 3 2

4 6 5 2 4 3 1

5 6 4 1 5 3 2

gns. 6 5 1 4 3 2
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World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness 
Report, 2017–2018. Available at: http://www3.weforum.org/
docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitiven
essReport2017%E2%80%932018.pdf (tilgået 23/1-20)

Sandøe, P., Hansen, H. O., Kristensen, H. H., Christensen, 
T., Houe, H. & Forkman, B. (2019). Benchmarking farm 
animal welfare – ethical considerations when developing 
a tool for cross-country comparison. In Eijla Vinnari and 
Markus Vinnari (Eds) Sustainable governance and management 
of food systems. Ethical perspectives. Conference proceedings 
for the EurSafe 2019 congress, Tampere University, Finland, 
18-21 September, p. 65-70. Wageningen University Press. 
https://animalethics.ku.dk/documents/Preprint_Benchmark_
extended_abstract_EurSafe2019.pdf (tilgået 23/1-20)

8.5 Konklusion og perspektiver

Det udviklede benchmark kan lettere end kendte alternativer 
levere relevante sammenligninger af dyrevelfærd for 
svineproduktion på tværs af lande.

I forhold til svineproduktionen synes der at være et reelt 
dilemma mellem en høj produktion og et højt niveau af 
dyrevelfærd. Dog peger erfaringerne fra Nederlandene på, at 
et land med en stor og intensiv svineproduktion kan komme 
længere med markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til grisekød, 
end det hidtil er lykkedes i Danmark.

Det er håbet, at det her præsenterede redskab vil vinde indpas 
– også internationalt – og at det derved kan synliggøre og 
bidrage til at understøtte udviklingen inden for dyrevelfærd  
i husdyrproduktionen.
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Muligheder for at styrke markedsdrevet dyrevelfærd 

I denne bog præsenteres resultater fra to samfundsvidenskabelige forskningsprojekter.

I det ene projekt vurderer vi mulighederne for at styrke salget af svinekød produceret med ekstra hensyn til dyrevelfærd herhjemme  

og på to nære eksportmarkeder, Tyskland og Sverige. Vi har kombineret økonomiske og sociologiske analysetilgange med undersøgelser 

af markedspraksis. 

I det andet projekt udvikler vi et redskab til at sammenligne niveauet af dyrevelfærd på tværs af lande. Grundtanken i projektet er,  

at forskellige velfærdsinitiativer i form af lovgivning eller dyrevelfærdsmærker kan sammenlignes på en række ”velfærdsdimensioner”,  

hvis relative bidrag til dyrevelfærden værdisættes af en række dyrevelfærdseksperter.

Det ene af de to forskningsprojekter, Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd – muligheder for at 

udvikle lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd, er finansieret af Svineafgiftsfonden, og det andet, 

Benchmarking af dansk dyreværnslovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til udvalgte europæiske lande, er finansieret af 

Videncenter for Dyrevelfærd under Miljø- og Fødevareministeriet. 

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
i n s t i t u t  f o r  f ø d eva re -  o g  re s s o u rc e ø ko n o m i

ro l i g h e d s ve j  2 5
1 9 5 8  f re d e r i k s b e rg  c
d a n m a rk

t l f :  + 4 5  3 5 3 3  6 8 0 0
e - m a i l :  i f ro @ i f ro. k u . d k
we b :  w w w. i f ro . k u . d k

i s b n :  9 7 8 - 8 7 - 9 3 7 6 8 - 1 8 - 5

mailto:ifro%40ifro.ku.dk?subject=
http://ifro.ku.dk

