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Innledning 

En velferdsprotokoll er et redskap for å måle velferdsnivået hos husdyr mest mulig objektivt. 
Den kan brukes for å beskrive og vurdere velferden hos et enkeltdyr, men anvendes oftest på 
besetningsnivå. Protokollen består av en samling utvalgte velferdsindikatorer, og angir 
konkrete måter disse indikatorene skal måles på.  
 
Bruksområder for velferdsprotokoller  

Velferdsprotokoller kan ha ulike bruksområder, som: 
- Dyreeiers eller bedriftens (f.eks. slakteri) egenkontroll  
- Besetningsrådgivere, som utgangspunkt for tiltak  
- Myndighetenes tilsyn med dyrevelferd 
- Sertifisering av besetninger i forbindelse med frivillige merkeordninger 
- Forskning 
- Undervisningsformål 

Protokollens utforming vil avhenge av formålet. En faktor er tidsaspektet, der f.eks. 
Mattilsynets inspektører oftest har mer begrenset tid til rådighet enn inspektører i forbindelse 
med sertifisering eller rådgivere ved en besetningsutredning. Ved offentlig tilsyn må man 
konsentrere seg om forhold som er forskriftsregulert. Til forskningsformål trenger man oftest 
mer detaljerte registreringer, mens andre ganger er det nok med en enkel registrering av 
hvorvidt forholdet er tilfredsstillende eller ikke. Utdanningsnivå og erfaringsbakgrunn til den 
eller de som skal forestå gjennomgangen, samt tilgjengelig måleutstyr, har også betydning. 
Skal forskjellige personer bruke protokollen, er det dessuten nødvendig med opplæring som 
sikrer at parametrene vurderes mest mulig likt. Bare da kan resultater fra ulike besetninger 
sammenliknes.  
 
For at dokumentasjonen av velferdsnivået i en besetning eller en husdyrnæring skal ha bred 
aksept i samfunnet, er det viktig at de valgte indikatorene gjenspeiler bredden i 
dyrevelferdsbegrepet. 
 

Dyrevelferdsbegrepet 

Det finnes ulike definisjoner på dyrevelferd. Tilnærmingsmåtene kan grovt deles i tre grupper, 
der man kan ta utgangspunkt i : 1) dyrets subjektive opplevelse, altså dets følelser, 2) dyrets 
biologisk funksjon eller 3) hvorvidt dyret lever et rimelig naturlig liv (Fraser et al., 1997). Det 
er vesentlig overlapping mellom disse synsmåtene. For eksempel vil et dyr som hindres i å 
utøve sterk motivert naturlig atferd kunne føle frustrasjon, og dyret vil kunne utvikle 
atferdsforstyrrelser og få et svekket immunforsvar. Fordi dyrs følelser, f.eks. smerte, ikke kan 
måles direkte, må man benytte fysiologiske mål på stress og/eller registrere atferd som 
indikerer smerte. Hvis ulike velferdsindikatorer trekker i ulik retning og må vektes mot 
hverandre, for eksempel i en indeks, vil den underliggende forståelsen av 
dyrevelferdsbegrepet ha betydning for vektingen og hvordan det konkluderes.  
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I EU-prosjektet Welfare Quality® ble det utarbeidet svært omfattende velferdsprotokoller for 
storfe, svin og fjørfe. Med utgangspunkt i Brambellkommisjonens «fem friheter for husdyr», 
dvs. frihet fra sult, tørst og feilernæring, frihet fra fysisk ubehag, frihet fra smerte, skade og 
sykdom, frihet fra frykt og stress, og frihet til å utøve normal atferd) (FACW, 2007) 
utarbeidet WelfareQuality-prosjektets fire prinsipper for dyrevelferd og under disse til 
sammen 12 kriterier, som dekker ulike aspekter av velferdsbegrepet.  
 
Tabell 1. Velferdsprinsipper og -kriterier etter Welfare Quality ® (Blokhuis, 2008). 

 Prinsipper Kriterier for god velferd 

God fôring 
(good feeding) 

1. Fravær av langvarig sult  
2. Fravær av langvarig tørst  

God oppstalling 
(good housing) 

3. Bekvem hvile  
4. Passe temperatur  
5. Plass til normale bevegelser  

God helse 
(good health) 

6. Fravær av skader  
7. Fravær av sykdom  
8. Fravær av smerte forårsaket av driftsrutiner  

Hensiktsmessig atferd 
(appropriate behaviour) 

9. Utløp for sosial atferd  
10. Utløp for annen naturlig atferd  
11. Godt forhold menneske-dyr  
12. Fravær av vedvarende frykt  

  
Konkrete måleparametre må utarbeides under hver av kriteriene. Oftest har man flere 
alternativer. Kriteriet «fravær av langvarig sult» kan for eksempel belyses ved å kartlegge 
næringstilgang eller registrere kroppshold («body condition score»). Det finnes mange 
publiserte skalaer for registrering av kroppshold hos husdyr, med ulikt antall kategorier. 
Kroppshold registreres også i klassifiseringssystemet EUROP på slakteriene.  
 

Ulike kategorier velferdsindikatorer 

Dyrebaserte og ressursbaserte indikatorer 

Velferdsindikatorer deles ofte inn etter hvorvidt de måles direkte på dyret (dyrebaserte) eller 
måles i dyrets miljø, inkludert fôr og vann og stell (ressursbaserte). En annen betegnelse på 
det samme er direkte og indirekte indikatorer. Dyrebaserte indikatorer kan omfatte helse- og 
produksjonsdata, fysiologiske mål og atferd, som er f.eks. kroppshold, forekomst av sår, 
blodets nivå av stresshormoner, og dets ganglag. Ressursindikatorer kan være næringsinnhold 
i fôret og fôringsrutiner, luftkvalitet, bingestørrelse, strømengde og type underlag på 
liggeplassen. De dyrebaserte indikatorene måler effekten på dyret («outcome based 
indicators») i motsetning til ressursindikatorene som er «input based». Trenden de siste årene 
er i å ta i bruk flere dyrebaserte indikatorer, blant annet fordi de er mer uavhengige av 
driftssystem. Dyrebaserte indikatorer kan derfor lettere sammenliknes på tvers av fjøstype og 
land og regelverk. Viktigste ulempe med dyrebaserte indikatorene er at de er mer tidkrevende 
å registrere, f.eks. tar det lengre tid å observere kyrnes legge- og reise seg-bevegelser enn å 
måle båsstørrelser og plassering av sperrebommer. De krever dessuten mer kunnskap og 
erfaring hos observatørene. I praktisk dyrevelferdsarbeid bør man velge begge typer 
indikatorer. Hvis spaltegolvet er defekt eller drikkekaret er fullt av møkk, bør golvet repareres 
og drikkekaret rengjøres selv om ingen dyr ennå har skadet seg eller blitt dehydrert. Men også 
for disse er det viktig hvordan de måles, f.eks. vil ammoniakknivået i luften i et hus med 
kyllinger avhenge av årstid og ventilasjon, tid på døgnet i forhold til dyras aktivitet, sted og 
høyde over gulvet. 
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God helse regnes som en forutsetning for god dyrevelferd, men det er også svært viktig 
hvordan sjuke og skadde dyr håndteres i besetningen, dvs. rutiner for å oppdage avvik, stelle 
og behandle dyret eller avlive det. Produksjonsparametre som tilvekst,  fruktbarhet og 
produksjon i form av melk eller egg kan i noen grad brukes som velferdsindikatorer, men det 
er ingen automatikk i sammenhengen. Først og fremst vil en plutselig nedgang indikere dårlig 
velferd.  
 
Fysiologiske indikatorer er ofte mål på stress, f.eks. blodets nivå av kortisol, 
hjerterytmefrekvens og hjerterytmevariabilitet. Atferdsmessige indikatorer baserer seg på å 
observere dyrets atferd og omfatter bl.a. tilstedeværelse av et spekter av normal, artsspesifikk 
atferd, forekomst av unormal atferd som stereotypier og skadelig atferd, forventningsatferd og 
fryktatferd. En relativt ny metode kalles QBA - qualitative behaviour assessment 
(Wemelsfelder, 1997). Her observeres ett eller en gruppe dyr over 5-15 minutter, og deretter 
gis en score for grad av samsvar med hver av 10-30 egendefinerte eller forhåndsdefinerte ord 
som beskriver dyrenes emosjoner, som fryktsomhet, nysgjerrighet, tilfredshet mv. 
 
Positive og negative indikatorer 

De aller fleste velferdsindikatorer er negative, i den forstand at de indikerer dårlig velferd 
eller i beste fall fravær av dårlig velferd. Eksempler er dødelighet, halthet, magesår, stereotyp 
atferd eller en fuktig, skitten liggeplass. Det finnes få validerte positive velferdsparametre, 
som indikerer en velferd som er bedre enn kun fravær av dårlig velferd. Eksempler er maling 
hos katt, lekeatferd hos både unge og voksne dyr, og sosial kroppspleie. En metodisk 
utfordring er at fysiologiske responser på negative såvel som positive opplevelser kan være 
like, for eksempel ses en økning av hjertefrekvens og kortisol både ved frykt og ved seksuell 
opphisselse. 
 
Operasjonelle og strategiske indikatorer 

En annen type inndeling er operasjonelle og strategiske velferdsindikatorer, en inndeling som 
benyttes mye i fiskeoppdrettsnæringen. Operasjonelle indikatorer registreres i 
besetningen/anlegget og kan brukes som sjekkpunkter i daglige driftsrutiner, som 
oksygenmetning i et vannkar med yngel. Strategiske indikatorer er slike som kan brukes på et 
overordnet nivå. Dette kan være helseregistreringer (utvidet sjukdomskontroll) gjort i 
overvåkingsprogrammer, på slakteri og husdyrkontrolldata.  
 
Bruk av sentrale data 

I forbindelse med velferdsvurderinger på besetningsnivå har man stor nytte av data fra 
sentrale databaser. Data som lammevekt, klassifisering av slakt, lungeaffeksjoner på 
slaktesvin og insidens av mastitt og andre sjukdommer hos kyr vil gi en pekepinn om mulige 
utfordringer i besetningen og kan dessuten identifisere risikobesetninger som bør følges opp. 
Dyrevelferd er imidlertid noe annet enn gjennomsnittsverdier. Dyrevelferd beskriver 
tilstanden hos individer. I forbindelse med velferdsprotokoller er det viktig å ikke glemme 
enkeltindividene. Man må ha et spesielt øye for mulige tapere i systemet og deres velferd.  
 

Generelle krav til velferdsindikatorer  

Egnede velferdsindikatorer må tilfredsstille flere krav: De må være valide, det vil si gi viktig 
informasjon om velferdsnivået til dyret. De må være målbare. Det må være god 
overensstemmelse mellom ulike observatører, og like tilfeller må vurderes likt fra gang til 
gang (lav inter- og intra-observatørvariasjon). Normalt er det nødvendig med en opplæring for 
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å sikre dette. Det er en stor fordel med konkrete registreringsverktøy, som definerte skalaer 
for å registrere halthet eller alvorlighetsgrad av sår.  
 
Når man utvikler nye velferdsindikatorer vil validitet og reproduserbarhet være viktig å teste 
ut. Målet må være en verktøykasse full av validerte velferdsindikatorer, der man plukker de 
verktøy som er egnet for velferdsprotokollens formål og eventuelle begrensninger. På 
nettsiden www.velferdsprotokoller.org har Veterinærinstituttet samlet tilgjengelige 
protokoller for flere husdyrslag. 
 
 
 
Referanser  

 

Blokhuis, H.J., 2007. International cooperation in animal welfare: the Welfare Quality® project. Acta Vet Scand 

50: S10. 

 

Farm Animal Welfare Council (FAWC) 2009. Five Freedoms. http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm 

 

Fraser D, Weary DM, Pajor EA and Milligan BN 1997 A scientific conception of animal welfare that reflects 

ethical concerns. Animal Welfare, 6, 187 – 205 

 

Welfare Quality® protokoller http://www.welfarequality.net/everyone 

 

Wemelsfelder, F. 1997. Investigating the animal's point of view. An enquiry into a subject- based method of 

measurement in the field of animal welfare In:  Dol, M., Kasanmoentalib, S., Lijmbach, S., Rivas, E., van den 

Bos, R. (Eds.) Animal Consciousness and Animal Ethics. Van Gorcum, Assen, The Netherlands, 73-89. 

 

jannbr
Typewritten Text
444

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013




