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Husdyr, der har det godt – dyrevelfærd

Side 1

Hvordan kan dyr, der lever på en gård have det godt,
selvom de ikke kan leve naturligt?

’Husdyr’ – hvad betyder det ord?

Så ville de gå, hvor det passede dem.

Lever husdyr altid inde i et hus?

De ville spise, når de kunne finde
noget at spise, og de ville lægge sig
og sove, når det passede til deres natur.

Hvis du var en ko,
hvor ville du så helst leve?
Hvad skal en ko have for at have det godt?
Husdyr har brug for nogle af de samme ting,
som mennesker har brug for.
Hvad kommer du til at tænke på?
Husdyr er også meget anderledes
end mennesker.
De kan ikke tænke på samme måde
som mennesker.
De gør masser af ting,
uden at de tænker over det.
De spiser, de drikker,
de klatter deres gødning osv.
De beslutter sig ikke til at gå på wc,
de gør det bare.
Husdyr gør det, som er bestemt
af deres natur.
Det kalder man deres naturlige adfærd.
Husdyr ville kun bruge deres
naturlige adfærd, hvis de ikke
blev holdt som husdyr.
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Husdyr, der har det godt – dyrevelfærd

Side 2

,

Deres naturlige adfærd har de arvet fra
de dyr, de stammer fra.
Koen stammer fra uroksen.
Grisen stammer fra vildsvinet.
Hesten kommer fra vildhesten.
På gården kan man ikke lade dyrene
leve deres liv som vilde dyr.
Man er nødt til at holde dem bestemte
steder og give dem foder på en
bestemt måde.

Dyrene skal blandt andet på græs 150 dage
om året og have groft foder,
så maven har noget at arbejde med.
Når dyrene får mere plads,
så bliver de også sundere.
De får ikke så mange sygdomme,
og deres ben bliver stærkere.
Derfor bliver der ikke så meget brug
for en dyrlæge
på en økologisk gård.
Så sparer landmanden de penge.

Men jo mere husdyrene kan få det,
som om de levede vildt i naturen,
jo bedre vil de have det.
På mange ikke-økologiske gårde
kan dyrene ikke vælge,
hvor de gerne vil være.
De står i stalden, hvor de næsten ikke
kan bevæge sig.
På en økologisk gård indretter man
ofte stalden, så dyrene kan gå rundt
i løs-drift.
De skal også kunne få frisk luft.
Køerne er ude på marken hele sommeren.
Grisene kan komme på græs
og tage mudderbad.
Hvis man er økologisk landmand,
så skal man overholde nogle regler,
der sikrer god velfærd for dyr.
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Husdyr, der har det godt

OPGAVER

,

1

Er der plads til husdyrs naturlige adfærd på enhver gård, - hvorfor?

2

Hvor ville du helst selv leve som husdyr:
på en økologisk gård eller på en ikke-økologisk gård?

3

Kan en landmand tjene penge ved at være god ved sine husdyr?

4

Kan en landmand tjene penge ved ikke at være god ved sine husdyr?

5

Hvor meget tror du, at husdyr tænker over deres eget liv?
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