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Djurvälfärd: De “Fem Friheterna”
1.
2.
3.
4.
5.

Frihet från hunger och törst
Frihet från obehag
Frihet från smärta, skada och sjukdom
Frihet att utföra (mest av) naturligt beteende
Frihet från rädsla och oro

•

Five Freedoms. UK Farm Animal Welfare Council, 1979

Djurvälfärd i 2 frågor

•

“Är djuren friska?”

VETERINÄRMEDICIN

“Har djuren det de vill ha?”

TILLÄMPAD
ETOLOGI

Using behaviour to assess animal welfare (MS Dawkins, 2004)

Vad djuren vill ha
Svårt att tolka vad djuren vill ha:
Varje art har sin egen kommunikationskod.
IDEALISKT SCENARIO

REALISTISKT SCENARIO

Vad djuren vill ha
“Det är enkelt! Djur vill ha/göra det de har/gör
när de får leva fritt i naturen.”

VAD VI TÄNKER OSS
Frihet
Livslängd
Fred och ro
Naturellt foder
Behaglig miljö

VAD VI GLÖMMER
Rovdjur
Sjukdomar
Parasitiska infektioner
Foderbrist
Extremt väder

Vad djuren vill ha
“Det är enkelt! Djur vill ha/göra det de har/gör
när de får leva fritt i naturen.”

Vi måste komma ihåg att...
lantbruksdjur har genomgått domesticering och avel i
tusentals år, som gör det svårt att konstatera
vad deras “naturliga” beteende verkligen är.

Att tolka vad djuren vill ha
Flera metoder har föreslagits som ofta
kombinerar beteendeiakttagelser,
fysiologiska parametrar (t.ex.
kortikosteroider) och information från
djurens hälsohistoria och produktivitet.
Tre populära studiemetoder:
• Preferenstest
• Motivationstest
• Kognitiv fördomstest

Positiv djurvälfärd
• Genom att upptäcka vad djuren vill ha,
kan vi inte bara minska de negativa
upplevelserna i djurens liv, men också öka
de positiva upplevelserna.
• Exempel av positiv djurvälfärd inkluderar
tillämpningen av miljöberikning
(environmental enrichment) på gårdar
samt positiv behandling av djuren
(positive handling).

Miljöberikning
Social

Näringsmässig

Sinnlig

Fysisk

•

Kognitiv

Invited review: Environmental enrichment of dairy cows and calves in
indoor housing (Mandel et al., 2016)

Behandlingsbetydelse
Lantbruksdjur är särskilt rädda för:
1. Oväntade förändringar i sin fysiska mijlö
2. Oväntade förändringar i sin sociala mijlö
3. Människor (trots domesticering i tusentals år...)
Under tiden blir det även svårare för djur att vänja sig vid människor
därfor att:
Små gårdar som tillåter
ständig kontakt mellan djur
och människor blir mindre
och mindre vanliga.

Stora, automatiserade gårdar
som erbjuder få chanser för
kontakt mellan djur och
människor ökar i antal.

Behandlingsbetydelse
• Och det blir även värre...
– Mest kontakt med lantbruksdjur är negativ (t.ex. tvångshållning,
transport, veterinära eller invasiva behandlingar).
– Personalen lär sig ofta att behandla lantbruksdjur som
“maskiner”.
Felbehandling
av djur

Djuret har ökad rädsla och
reaktioner vid behandling
Behov för
mer tvång
vid behandling

Behandlingsbetydelse
• Felbehandling påverkar inte bara välfärd, men kan också påverka
produktion.
• Till exempel, några forskningsstudier hos mjölkkor och getter
rapporterar en korrelation mellan negativ behandling och:
Undanhållning av mjölk, minskad avkastning, förändringar i fett/proteiner
Sämre köttkvalitet

Ökade klövproblem (mjölkkor)
Ökad möjlighet för skador eller dödsfall

•

Assessing the human-animal relationship in farmed species: a critical
review (Waiblinger et al., 2006)

Positiv behandling
När ett djur är behandlat:
• Lugnt och tålmodigt
• I kombination med en
belöning
• Ofta, med tillvänjning som
mål
• Med långsiktigt mål för en
positiv relation mellan djur
och människa

Positiv behandling: Varför
Hög välfärd: djuret får stöd i stressiga situationer (t.ex. isolering
och tvångshållning, artificiell inseminering, rektalpalpation)
Samverkan och personalsäkerhet: det är lättare att jobba med
djuren, minskad risk att personalen blir attackerad och skadad
Produktivitet: t.ex. positiv korrelation mellan positiv
behandling hos kvigor och befruktningstal under artificiell
inseminering (Hemsworth et al., 2000)
Påverkning på beteendet: upprepad positiv kontakt skulle
kunna delvis återvända påverkningarna av föregående negativa
upplevelser på djurets beteende (Waiblinger et al., 2006).

Positiv behandling: Hur
– Genom att förändra ägarens/personalens synpunkt om sina djur

– Utbildningsprogram om positiv djurbehandling
– Urval av samverkande djur till avel

Ägarens/personalens synpunkt om sina djur : VIKTIG.

“Djur är smarta, de kan
känna glädje och
smärta, de reagerar
mot mig när jag
kommer nära...”

kontakt med djuren
värderas högt
ökat tålamod vid behandling
arbetstillfredställelse och
givande arbetsuppgifter

Exempel på
djurvälfärdsförbättring
(mjölkkor)

Avhorning hos kalvar
• Oftast används bara lokalbedövning
(lidokain).
• Stress innan (tvångshållning), under
(tvångshållning, möjlig smärta, okända
dofter), efter avhorning (postoperativ
smärta, rädsla).
Stress innan

Xylazin
NSAID

Stress under och
efter avhorning

Smärta efter avhorning

“Cross-suckling” hos unga kalvar
• Kalvar som suger navelsträngsstumpen eller
könsdelarna av andra kalvar i gruppen –
Huvudsakligen på grund av en omättlig
motivation för att suga.

• Förutom det självklara välfärdsproblemet:
risk för bråck, skador, omfalit.

Symptomatisk
behandling

Etiologisk
behandling

Fallstudie hos en nyfödd kalv
Information från personalen
– Tidig kalvning (av några dagar), som resulterade
i att kalven föddes i fel stall (för sinkor nära
kalvning istället för kalvningsstallet).

– Under dagtiden rengörs stallgången av
automatiska gödselskrapor, som stängs av
under nattiden.
– Kalven flyttades så fort som möjligt till en
kalvbox med strö, och sondmatades råmjölk
med en kalvingivare samt mjölk på samma sätt
för de nästa två dagarna.

Fallstudie hos en nyfödd kalv
Problemet

Första tankar

• Trots att personalen ständigt
försökte att lära kalven att suga
från en kalvnapp, vägrade den
att suga på nappen.

• Hjärnskakning eller
muskuloskeletal skada under
förlossningen eller från
gödselskraporna.

• Kalven ser apatisk ut (ställer sig
inte upp, råmar inte, är håglös) –
enligt personalens anmärkningar.

• Omärkt diarré / omfalit (mindre
sannolikt).

• Inga självklara sjukdomssignaler
– enligt personalens
anmärkningar.

• Vitamin- och mineralbrister:
B-complex, E, Se.
• Andra förslag...?

Fallstudie hos en nyfödd kalv
Klinisk undersökning: resultat
• Normal ◦C, ingen uttorkning.

• Inga symtom från det matsmältnings- / kardiopulmonella /
neurooftalmologiska systemet, ingen omfalit.
• Väldigt oren päls. Efter preliminär rengöring avslöjas en omfattande
skada på mjukvävnaden i området av den högra skulderbladet,
samt några ytliga skallskador nära pannan.

Fallstudie hos en nyfödd kalv
Svar på problemen
Kalven vägrar att suga och är apatisk på grund av:
– a) smärta (skador)
– b) brist av beteendesignaler från kon (slickning, råmning, försök att lyfta
kalven, olfaktoriska och visuella stimuli).

Kalven vill inte stå upp och generellt förblir tyst på grund av:
– a) smärta (skador)
– b) att i naturen håller kon sin kalv “gömd” under de första dagarna i livet,
och det nyfödda djuret väntar på kons signaler för att stå upp, råma och
utforska miljön omkring.

SMÄRTA + BRIST AV
SIGNALER FRÅN MILJÖN

KALVEN FÖRBLIR
AKTSAM OCH VÄNTANDE
MINSKAD VÄLFÄRD!

Fallstudie hos en nyfödd kalv
Behandling
Skadebehandling dagligen (sekundärläkning), NSAID,
antibiotikaprofylax på grund av skadans djuphet.
“Ersättning” av det moderliga beteendet (positiv behandling):

1

Rengöring av pälsen (samt för bra hygien) med blöta handdukar och varmt vatten,
simulerande kons slickning.

2

Rengöring av könsdelarna och anus för att stimulera urinering / avföring.

3

Prata till kalven med en lugn röst under rengöring.

4

Hjälp kalven stå upp genom att lyfta den med armarna, men också genom att
knuffa kalven sakta med benen och fötterna (ersättning till kons försok att hjälpa
kalven stå , användande huvudet och benen).

Fallstudie hos en nyfödd kalv
Strax efter behandlingen
Försök ständigt att hjälpa kalven suga på nappen, prata till kalven med lugn röst,
undvik att använda extensiv kraft, använd samma behandlingssätt som under
beteendebehandlingen.

Resultat
Direkt respons till rengöringen med handdukar:
kalven lyfte huvudet och öronen, “livlig” blick, försök att
slicka sig själv.
Kalven lyckades att suga på nappen inom 6 timmar.
Kalven stod själv, sökte uppmärksamhet / kontakt,
lekbeteende de kommande dagarna.

Rutinarbete på gården
Gruppbyte av kor:
– Kor har komplexa hierarkier. Intensiv konkurrens, minskad social slickning,
foderintag, vilotid och avkastning under de första dagarna efter gruppbyte (von
Keyserlingk et al. 2008).
– Byt grupp under kvällarna/nätterna, tillsammans med 1-2 välkända djur, i mindre
grupper först.

I mjölkrummet:
– Belöning med kraftfoder, personalen måste varna djuren innan de placerar
spengummina (tal, beröring).
– Mindre negativa reaktioner (minskade sparkar och avsparkning av
spengummina).

Sammanfattning...
• Djurvälfärd: “Är djuren friska? Har de det de vill ha?”
• Det är svårt att veta vad djuren vill ha, men inte omöjligt – genom
att studera deras beteende.
• Målet: inte bara att minska de negativa upplevelserna i
lantbruksdjurens liv, men också att berika deras liv med behagliga
upplevelser.
• Hur? Genom utbildning, positiv behandling och en stimulerande
och intressant levnadsmiljö.

«Tar du hand om kossan, så tar kossan hand om dig».

Tack för er uppmärksamhet!
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