
Forskningsbehov innen dyrevelferd – 
konklusjoner fra en utredning 
BJARNE O. BRAASTAD1  OG  RANDI O. MOE2   
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og 
biovitenskap¹,  Institutt for produksjonsdyrmedisin, Norges veterinærhøgskole²  
 
Bakgrunn 
Både nasjonalt og internasjonalt settes det et stadig sterkere fokus på dyrevelferd. 
I Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) ”Om dyrehold og dyrevelferd” ble det 
blant flere gode tiltak pekt på behovet for kunnskapsutvikling innen dyrevelferd.  
Det skal lages en ny dyrevernlov i 2005 med nye forskrifter, men fortsatt er det 
store kunnskapsmangler. Det er stort behov for forskningsbasert kunnskap. For 
eksempel er det allerede vedtatt endringer av regelverk i EU for driftssystemer 
som medfører at norske produsenter må gjøre endringer som en ikke kjenner 
konsekvensene av. Hvordan vil for eksempel alternative systemer virke på dyrs 
helse og velferd, hvilke forhold i miljøet er nøkkelfaktorer for god dyrevelferd og 
med hvilket dyremateriale vil systemene fungere best? Stortingsmeldingen peker 
på nødvendigheten av å definere egnede indikatorer for vurdering av 
dyrevelferden. Innenfor dette området er ennå mye ugjort, særlig med tanke på 
ønsket om å ta dyrs emosjonelle sider inn i velferdsvurderingen. Særlig vil 
utvikling av indikatorer for dyrs positive emosjoner være vesentlig. 
 
Regjeringen tok ifølge Stortingsmeldingen sikte på å styrke forskningsinnsatsen 
med utgangspunkt i eksisterende nasjonale kompetansemiljøer innen dyrehelse og 
dyrevelferd. Som en oppfølging av dette ble det etablert et samarbeid mellom 
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges veterinærhøgskole, 
Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Fiskeriforskning, med mål å 
utvikle et norsk forskningsprogram på dyrevelferd. En søknad om et forprosjekt 
på dette fikk bred finansiering, med midler fra Norges forskningsråd 
(programmene for Havbruk og Fiskeriteknologi), Fondet for forskningsavgift på 
landbruksprodukter, Styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen, samt 
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Det er nå utarbeidet en rapport 
som skal danne basis for programutvikling og prioritering av prosjektsøknader i 
Forskningsrådet og i de nevnte fondene. Rapporten vil bli lagt ut på nettsider i 
NFR og ved våre institutter, se for eksempel http://www.umb.no/iha. Eksakt tittel 
og lenker var ikke klart da denne artikkelen gikk i trykken. 

http://www.umb.no/iha


Mandat og organisering 
Forprosjektet hadde som formål å: 
1. Kartlegge status innen og behov for forskning på dyrevelferd for alle dyrearter i
 Norge som omfattes av Lov om dyrevern. 
2. Kartlegge og vurdere forskningen innenfor de samme områdene internasjonalt. 
3. Definere og prioritere forskningsbehovene innen dyrevelferd i nær fremtid i 
 Norge. 
 
Arbeidet i forprosjektet bygde videre på det arbeidet som ledet fram til St.meld.nr. 
12, men forprosjektet hadde altså som fokus å peke på konkrete og detaljerte 
forskningsbehov. Forskningsrådet ba spesielt om at også aktuelle 
samfunnsvitenskaper ble inkludert i utredningen 
 
Organisering 
Forprosjektet er gjennomført under ledelse av en styringsgruppe sammensatt med 
én representant fra hver av de fem samarbeidende forskningsmiljøene innen 
dyrehelse og dyrevelferd nevnt ovenfor, samt én representant fra 
husdyrorganisasjonene og én fra fiskeoppdrettsnæringen. Bjarne O. Braastad, 
UMB, har vært prosjektleder, mens Randi O. Moe, NVH, har vært sekretær for 
arbeidet. I tillegg ble det opprettet en referansegruppe bestående av fagpersoner 
fra andre institusjoner med tilstøtende fagområder, samt fra organisasjoner innen 
husdyrbruk, fiskeoppdrett,  selskapsdyrhold, forvaltning og dyrevern. Disse ble 
bedt om å fremme egne innspill til arbeidet. 
 
Forskningsutredningens innhold 
Utredningen presenterer en omfattende dokumentasjon av aktuelle forsknings-
behov innen et bredt spekter ved dyras velferd, og innen et mangfold av 
dyregrupper som er i kontakt med mennesker.   
 
Dyrevelferd – hva er det? 
Dyrevelferd defineres i utredningen som ”individets subjektive opplevelse av sin 
mentale og fysiske tilstand som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø”. 
Dyrevelferd er en egenskap ved individet, ikke flokken. Velferdsnivået er 
karakterisert ved balansen mellom positive og negative opplevelser. 
Helsemessige, atferdsmessige og fysiologiske indikatorer er viktige verktøy for å 
vurdere dyrets tilstand. Nyere forskning avdekker et stadig mer komplekst bilde 
av hvordan dyra forsøker å mestre sine miljøer og hvilke faktorer som påvirker 
hvordan mestringsevnen utvikles.  

 
Dyregrupper som utredningen omfatter 
Forskningsbehovene omfatter i prinsippet alle dyr som mennesker har direkte 
kontakt med. Dette avgrenses i utredningen til å gjelde produksjonsdyr i 



husdyrbruk og fiskeoppdrett, sports- og familiedyr med vekt på hund, katt og hest, 
samt forsøksdyr. I tillegg inkluderes jakt på vilt og fugl, sportsfiske og fiskerier i 
ferskvann og hav, med vekt på fangstmetoder.  
 
Fagområder som inngår i utredningen 
Utredningen peker på behov for forskningsinnsats på et bredt felt. De sentrale 
fagområdene er naturlig nok etologi, veterinærmedisin, fysiologi, husdyrfag og 
fiskebiologi. I tillegg berøres etikk/filosofi, økonomi og forbrukerforskning. 
 
Grunnforskning som basis for anvendt forskning 
Dyrevelferdsforskningen er fortsatt en ung og tverrfaglig vitenskap som står 
overfor store utfordringer. Vi peker på følgende hovedoppgaver for forskningen:  
 

1) å forstå hva som er viktig for dyrs velferd – f.eks. atferdsbehov, fysiske 
og sosiale behov, god helse; 

2) å identifisere og validere kvantifiserbare velferdsindikatorer; 
3) å bruke slike indikatorer til å evaluere ulike aktuelle miljøfaktorer.   

 
Før man kan skape god anvendt velferdsforskning må man forstå de biologiske 
mekanismene som ligger til grunn for ulike aspekter ved velferden. Akkurat som 
man i avlsforskningen nå utforsker genteknologiske mekanismer og modeller for 
integrativ genetikk, og i ernæringsforskningen går i dybden på biokjemien og 
aminosyrenes funksjon, må man i velferdsforskningen få en bedre forståelse av 
kognitive og emosjonelle prosesser hos ulike dyrearter – hvordan disse prosessene 
bidrar til å generere behov, og hvilke prosesser som skjer når behov ikke dekkes. 
Sammenhengen mellom fysisk helse og dyrevelferd trenger også nærmere studier. 
Før slik kunnskap er etablert, vil utvikling av velferdsindikatorer lett bli gjettverk 
og en vet ikke hvilken relevans indikatorene har for dyret. 
 
Forskningstemaer innen dyrevelferd 
Grunnleggende forskningstemaer omfatter motivasjon og atferdsbehov, kognisjon 
og læring, emosjoner, stressmestring og stressindikatorer, prenatal og postnatal 
utvikling, effekter av domestisering og avl, fysiske miljøfaktorer, samt 
velferdsmessige aspekter ved dyrehelse. 
 
Utredningen er videre delt i følgende dyregrupper: husdyrbruk, akvatiske 
produksjonsdyr, sports- og familiedyr, forsøksdyr, samt vilt, villfugl og fiske. 
Innen de fleste av disse beskrives forskningsbehov i tilknytning til 
atferdsutvikling, sosialatferd, fysisk miljø, røkt og dyr-menneskerelasjoner, 
fôringssystemer, helse, transport og avlivingsmetoder.  
 



Innen samfunnsforskningen fokuseres det på etikkforskning, samfunnets syn på 
dyrevern, forbrukerholdninger og dyremishandling. 
 
Finansiering av velferdsrettet forskning 
Utredningen viser samlet til et omfattende forskningsbehov innen dyrevelferd. 
Svært mange problemstillinger er spesifisert. Sterk fokus på dyrevelferd kan vise 
seg å være av stor betydning for framtida til norsk husdyrbruk i et internasjonalt 
marked. Også innen akvakultur får dette økende betydning. Hold av sports- og 
familiedyr er en viktig del av livet til store deler av befolkningen, men 
kunnskapene bak dette dyreholdet er svært mangelfullt.  
 
Skal vi få til en skikkelig heving av kunnskapsnivået og kunne hevde at norsk 
dyrehold velferdsmessig ligger i fremste rekke internasjonalt, trengs det et 
finansielt krafttak på bred front. Dyrevelferd kan gis et eget forskningsprogram, 
noe som vil synliggjøre viktigheten av temaet. Hvis en i stedet ønsker større 
verdikjedeliknende programmer, må dyrevelferd i det minste inngå som ett av de 
dominerende hovedtemaer. Siden dyrevelferd i utgangspunktet er et 
samfunnsanliggende, er det naturlig at staten er den tyngste finansielle kilden. 
Uansett må både Norges forskningsråd, Fondet for forskningsavgift på 
landbruksprodukter, Jordbruksavtalemidler, og forskningsfond innen havbruk 
innlemme sentrale deler av vår utredning i sine programmer. Den store interessen 
disse organer har vist ved å støtte vår forskningsutredning lover godt.  
 
Med felles innsats fra forskningsfinansierende organer og norske 
forskningsmiljøer har vi nå med denne utredningen en unik mulighet til å gi 
kunnskapsutviklingen innen dyrevelferd et kraftig løft – til beste for de dyra vi 
alle er så avhengige av.    
 
Referanser 
Forskningsbehov innen dyrevelferd. Rapport fra Forprosjekt dyrevelferd – forsknings- og 
kunnskapsbehov.   
 
Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd. 
http://odin.dep.no/ld/norsk/publ/stmeld/020001-040004/
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