
masterUDDaNNeLseN
vURDERING AF HUSDYRvELFÆRD 
I PRIMÆRPRODUKTIONEN (MvHP)



BaggrUNDeN for UDDaNNeLseN
Der er en stor og ofte kritisk offentlig interesse for 
landbrugsdyrenes velfærd. Det har medført et 
stigende behov for, at husdyrbrugerne kan doku-
mentere husdyrenes velfærd og samtidig et behov 
hos myndigheder, rådgivere, slagterier, mejerier og 
pelsauktioner for løbende at kunne kontrollere og 
dokumentere husdyrenes velfærd i primærproduk-
tionen. Derfor er det nødvendigt med en øget faglig 
opgradering af de aktører, som udfører eller ind-
drager viden om, hvordan man vurderer landbrugs-
dyrenes velfærd

formåLet meD UDDaNNeLseN
Masteruddannelsen har til formål at efter- og vi-
dereuddanne personer, der i det daglige direkte eller 
indirekte er beskæftiget med husdyrvelfærd. Master-
uddannelsen har fokus på såvel biologiske, produk-
tionsmæssige, forvaltningsmæssige som politiske 
aspekter inden for husdyrvelfærd.
 
Således opnår dimittenderne viden, færdigheder og 
kompetencer inden for bl.a.: 
• Dyrevelfærdsdefinitioner og –indikatorer
• International og national lovgivning på området
• Metoder til vurdering af dyrevelfærd
• Kommunikationsstrategier
• Forebyggelse og håndtering af dyrevelfærds 

problemer

UDDaNNeLseNs måLgrUppe
Målgruppen for MVHP er:
• Kontrollører ansat i Fødevarestyrelsen og i private 

certificeringsordninger
• Landbrugsskolelærere, der underviser i husdyr-

velfærd
• Dyrlæger og konsulenter med beskæftigelse inden 

for produktions- og sundhedsrådgivning

aDgaNgskrav
Optagelse på MVHP forudsætter at ansøgeren har: 
•  Naturvidenskabelig bacheloruddannelse med 

fokus på den animalske primærproduktion
•  Bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og 

miljø
•  Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin

Herudover kræves mindst to års relevant erhvervser-
faring efter endt adgangsgivende uddannelse, som 
består i arbejde med dyrevelfærd i forbindelse med 
kontrol, vejledning og undervisning og andre job-
funktioner, der kræver indsigt i husdyrvelfærd.

UDDaNNeLseNs strUktUr
MVHP er normeret til 60 ECTS og er opbygget som 
en deltidsuddannelse inden for en tidsramme på 2 
år. Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter, 
den er påbegyndt. Den studiemæssige belastning for 
hvert af de fire semestre, uddannelsen er fordelt over, 
er planlagt, så det giver en ensartet arbejdsmæssig 
belastning gennem forløbet.

masterUDDaNNeLseN
vURDERING AF HUSDYRvELFÆRD 
I PRIMÆRPRODUKTIONEN (MvHP)

Masteruddannelsen i vur-
dering af husdyrvelfærd i 

primærproduktionen (MVHP)  
er en 2-årig uddannelse på 
deltid som er forankret ved  
Faculty of Science and  
Technology, Aarhus Universitet. 
Undervisningen er på kandidat-
niveau og varetages af forskere 
fra Institut for Husdyrvidenskab. 

Masteruddannelsen bygger  
oven på din forudgående  
uddannelse og erhvervserfaring, 
og du kan følge uddannelsen 
sideløbende med dit job, da  
undervisningen er tilrettelagt  
som seminarer i weekenden.



1. MODUL
Biologisk grundlag for international 
og national lov givning om hold af 
husdyr.
Professor Lene Munksgaard. 
15 ECTS

2. MODUL
Definition af dyrevelfærd og måling 
af velfærdsindikatorer.
Seniorforsker Mette S. Herskin.
15 ECTS

3. MODUL
Vurdering af dyrevelfærd på flok  
og besætningsniveau.
Seniorforsker Tine Rousing.
15 ECTS

4. MODUL
Masterprojekt.
Professor Jan Tind Sørensen  
(koordinator).
15 ECTS

Kurset introducerer de studerende til det biologiske grundlag for international og national lovgivning om 
dyreværn og hold af husdyr. De vigtigste husdyrarters sundheds- og adfærdsmæssige behov beskrives og 
relateres til eksisterende lovgivning.  Kommunikation af dyreværn og lovgivning om hold af dyr diskuteres.

De vigtigste definitioner af dyrevelfærd gennemgås. Mulige mål for velfærdindikatorer for bl.a. smerte, 
lidelse, angst og sult introduceres og diskuteres. Kommunikation af emner i relation til dyrevelfærds-
definitioner diskuteres.

I kurset introduceres og diskuteres principielt forskellige metoder til vurdering af dyrevelfærd i relation til  
forskellige interessenter og formål (beslutningsstøtte, certificering eller klassifikation), herunder kommuni-
kation af dyrevelfærdsvurderinger. Relevante teorier for samspillet mellem kontrollant/rådgiver og primær-
producent i relation til løsning af dyrevelfærdsproblemer introduceres og diskuteres.

Her gennemfører den studerende et projekt baseret på et empirisk materiale under vejledning.
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Aarhus Universitet
Efter- og Videreuddannelse
AU Viden

Bygning 1448
Fredrik Nielsens Vej 5
8000 Århus C
Denmark 

(	+ 45 8715 2805
*	evu@au.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kontaktperson
Sektionsleder Jan Tind Sørensen
E-mail: JanTind.Sorensen@agrsci.dk
Tlf. 87157923

FAKTA
Studiestart: September
Ansøgningsfrist: 1. maj
 
Varighed: 2 år (deltid)
 
Pris: 60.000 kr. for hele uddannelsen, 15.000 kr. pr. semester ekskl. forplejning, litteratur mm.
Vægt: 60 ECTS (1 årsværk) for hele uddannelsen

Niveau: Kandidat
Undervisning: Fremmøde ved seminarer samt e-læring og gruppearbejde
Sprog: Undervisningen foregår på dansk. Der vil forekomme litteratur på engelsk

LÆS MERE 
www.au.dk/dyrevelfærd
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