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En tilgang med flere aktører til udvikling af løsninger til
overvågning af dyrevelfærd

Producenternes og forbrugernes accept er afgørende
for implementering af teknologiske løsninger til
forbedring af dyrevelfærden. ClearFarm projektet
samlede derfor ved hjælp af metoden “Design
Thinking” forskellige aktører, der er involveret i
værdikæderne for mejeri- og grise-produkter. Formålet
var at sikre at nyudviklede teknologiske løsning
designes så de tilgodeser krav og behov for alle aktører
i værdikæderne.
Derfor blev der afholdt en række arrangementer,
både fokusgrupper og workshops for forbrugere,
producenter, detailhandlere, myndigheder,
akademikere, dyrevelfærdsorganisationer og
politiske beslutningstagere. Indledningsvist blev der
gennemført seks fokusgruppemøder med forbrugere
i tre europæiske lande – Spanien, Holland og Finland
- med i alt 56 deltagere. Deltagerne havde kun et
begrænset kendskab til produktionsformerne og
teknologi til præcisionshusdyrbrug.
Det næste skridt var at interviewe 45 interessenter
fra de vigtigste led i værdikæderne. De blev
konfronteret med forbrugernes idéer, bekymringer,
krav og forslag til, hvordan man kan gennemføre
praksis for præcisions-husdyrbrug i svine- og
malkekvægbesætninger.
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Efter at have identificeret forbrugernes behov,
virksomhedernes krav og muligheder samt de
teknologiske og institutionelle begrænsninger
organiserede ClearFarm online-workshops med de
vigtigste interessenter og partnere i projektet. Der blev
gennemført i alt 18 online workshop-sessioner efter en
“Design Thinking”-tilgang som bestod af en teknisk
prøve, en indledende workshop-session, ti kreative
sessioner med arbejdsgrupper og en afsluttende
session for idé-generering med fem breakoutsessioner.
Formålet med de afholdte workshops var at udforme
løsninger baseret på precision-husdyrbrug, der kan
give producenter og forbruger letforståelig information
om dyrs status i forhold til dyrevelfærd og miljømæssig
og økonomisk bæredygtighed.
Der blev drøftet syv emner:
•
•
•
•
•
•
•

integration af målbare indikatorer og standarder,
innovativ teknologi,
værdi for forbrugerne,
beslutningstagning i forhold til produktionskæden
og politik,
værdi for dyrevelfærdsorganisationer,
dataforvaltning og databeskyttelse og
teknologiernes utilsigtede virkninger.
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