
Markedsdrevet dyrevelfærd

Svinerådgivningens

Tema-dag



…stadig turbulent verden – og omgivelser
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Positiv retning på nye inflationstal og på

forbrugertilliden

Markederne er dog stadig udfordret…



Dyrevelfærd er fundamentet og fremtiden 

for bæredygtigt kød

Undersøgelsen viser, at dyrevelfærd for 

forbrugerne rangerer højest, når det kommer 

til deres foretrukne bæredygtige værdidriver. 

Forbrugerne vil handle bæredygtigt

Bæredygtighed er på forbrugernes radar, hvor

42% af forbrugerne altid eller ofte handler

bæredygtigt.

Dyrevelfærd den vigtigste drivkraft, til at træffe bæredygtige valg 
”Forbrugerundersøgelse i 2022 ”

Indimellem

Altid/ofte

Sjældent/aldrig

Hvor ofte handler forbrugerne bæredygtigt i forhold 

til fødevarer?

41%

42%

17%

Økonomisk bæredygtighed

Forbrugerne vælger flere 

bæredygtighedsparametre over pris i 

betydning, og det er tydeligt at se, at 

bæredygtighedsaspekter har slået rod hos 

forbrugerne.

Dog er markedet under hårdt pres lige nu

Spørgsmål: Hvor ofte handler du bæredygtigt i forhold til mad?



Jeg spiser kød, men er samtidig I 

konflikt med mig selv, men hvis jeg

ved at dyrene har haft et fantastisk

liv inden kødet lander på min 

tallerken, har jeg det med det samme

bedre
Jeg vil gerne vide, at der er gået et godt 

liv forud for det dyr, jeg spiser, og det 

bekymrer mig følelsesmæssigt, at dyret 

er blevet behandlet på en etisk forsvarlig 

måde gennem hele dets levetid.

Bæredygtig og genanvendelig emballage 

er sekundært for mig, da det ville svare til 

at anse dyret som et produkt snarere end et 

levende væsen. Jeg vil hellere have et foto, 

der visualiserer det gode liv på gården, end 

at få at vide, hvordan emballagen er 

biologisk nedbrydelig 



Dyrevelfærd: Sammenligning af mærkningsordningerne på 
tværs af forskellige niveauer viser høj kompleksitet
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Low Medium
High

(Outdoor access)
Organic

DK

SE

DE

UK

NL

Very High

(Free range)

(Udendørs

opdrættede

smågrise)

+ udendørs

opdrættet

(Udendørs

opdrættede

smågrise)



Medium: Den danske velfærdsgris er på mange punkter et gyldigt
alternativ til konkurrerende velfærdskoncepter i hele Europa
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Sohold

Areal søer

Areal slagtesvin

Fravænning

Kastrering

Stimulering

EU 

Loose while 

running 4 days fixed 2 days fixed Loose

30 days

No

Halekupering

EU
Straw beddingNatural materials

0,85 

28 days 

Sedation and 

pain relief

No

Straw

Rede materialer EU

Plenty a week 

before faring

No + no bites

EU 

0,825 

EU

EU

Selv på

sammenlignelige

parametre er 

variationen stor.

Hvor skal højeste 

fællesnævner være?

Betalingsvillighed for 

den ”fulde pakke”

Yes – Longer tail

1 m2

(6 m2)

Straw on floor

48 hours before
Week before 

faring

0,75 

EU



Fremtiden…

Efter regn kommer solskin

Bæredygtig økonomi

Spis mindre og bedre

Markeder er forskellige

Retningen er tydelig
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´Pionerer viste vejen

for dyrevelfærd for 

mere end 30 år

siden……

…..Og det holder 

stadig hos

forbrugerne



Tak for 
opmærksomheden
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